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Irurtzungo San Martin festak
badatoz: bihar, Larrazpitek; etzi,
artisau azoka;eta etzidamu, egun
handia ospatuko dute

Josefina Arregi
klinika El Drogasen
bideoaren platoa

Sakanerria >> 7Sakanerria >> 6

Sakana, ekiteko prest
>>5

Arbizuko Garapenerako Zentroan biltzen dira programako parte-hartzaileak. Lau hilabetez ariko dira trebatzen.

Taupadak, azken
emanaldiarekin
Idaretaren agurra >>15

Ergoienako Udalak
2014an gutxienez lan
bat egingo du Dorraon>>7

Gaztelaniaz
aritzen diren
bikote
euskaldunendako
eskaintza
Bakaikun

>>6

Euskara
oparitzeko
katalogo
laguntzailea
banatu dute
www.katalogoa.org-
en kontsulta daiteke

>>9

EHEkoak etxeko
atxiloalditik
«euskaraz bizi»
deia egitera >>3

Haurrendako
album ilustratua
argitaratu du
Iker Uribek >>14

Sakanako
aurreneko
saskibaloi
topaketa >> 12

Biurdanan 
talde gehiegi
gimnasio
bakarrerako

>>7

Olatzagutiko
PSNko
zinegotziek
dimisioa
aurkeztu dute

>>8

Batuta 15 sakandarrez osatutako lan taldea da, “eginez ikasi” metodologiaren bitar-
tez lan aukera berriak sortzen ikasten ari dena. Lan-munduan mentalitate aldaketa
baten beharrak bultzatu die jarrera ekintzailearen aldeko apustua egitera. 



Musika 
Taupadak. Azaroaren 9an,
larunbatean, 19:30ean Irurtzungo
kiroldegian. Fran Idareta, Haize Berriak
banda, Irurtzun, Etxarri Aranatz eta
Altsasuko abesbatzak.  

Larrazpitek: Gabi, Proyekt, Inaland,
Txarli, Bambu, Betelu eta Simpatik
dj-ak. Azaroaren 9an, larunbatean,
22:00etatik aurrera Irurtzungo
Larrazpi elkartean. 

Antzerkia 
Tximino jakintsua. Azaroaren 8an,
ostiralean, 22:00etan Etxarri Aranazko
kultur etxean. Jon Barbarin. 

Erakusketak  
Altsasuko II. Arte Azoka. Azaroaren
8ra arte. Astegunetan, 18:30etik
21:00etara, ostiraletan 11:00etatik
14:00etara eta domeketan 11:00etatik
14:00etara eta 19:00etatik 21:00etara
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Arte dekoratzaileak.Azaroaren 12tik
29ra, astegunetan, 18:30etik
21:00etara eta domeketan 19:00etatik
21:00etara Altsasuko Iortia kultur
gunean. Yolanda Arnedoren tailerra. 

Ferietako argazki bilduma. Azaroaren
11tik 18ra arte, arratsaldez, Altsasuko
Gure Etxea eraikinean. Altsasuko

Mendigoizaleak.

Zinema
Blue Valentine. Azaroaren 8an,
ostiralean, 21:45ean eta azaroaren
10ean, domekan, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

La gran familia española. Azaroaren
8an, ostiralean, 22:00etan eta
azaroaren 10ean, domekan, 20:10ean
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Justin y la espada del valor.
Azaroaren 10ean, domekan, 17:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.

Txirrindula irteerak
San Lorenzo ermita. Azaroaren 10ean,
domekan, 8:30ean Altsasuko
Zumalakarregi plazatik eta 9:20ean
Bioitza kanpinetik. Burundako mendi
bizikleta taldea. 54 km. 

Hitzaldiak
Arte, violencia y feminismo.
Azaroaren 9an, larunbatean, 19:00etan
Olatzagutiko kultur etxean. Hizlaria:
Josebe Iturrioz. 

Marinaledako esperientzia.
Azaroaren 10ean, igandean, 12:00etan,
Lakuntzako udaletxean. Hizlaria: Juanjo
Sanchez, Marinaledako zinegotzia. 

Pentsioen Iruzurra. Azaroaren 13an,
asteazkenean, 11:00etan Etxarri
Aranazko kultur etxean. Hizlaria: ,
Edmundo Fayaná, pentsio gaietan
aditua. Sasoia. 

Tailerrak
Makillajea. Azaroaren 9an,
larunbatean, 18:00etan Unanuko
gaztetxean. Gozamenez.

Bestelakoak  
Gaztain mozte eguna. Azaroaren 9an,
larunbatean, 10:00etatik aurrera
Bakaikuko beheko basoan, Mandubita
dermioan. 12:30etik aurrera elkartean. 

Argazki rallyko emanaldia eta sari
banaketa. Azaroaren 9an, larunbatean,
19:30ean, Altsasuko Iortia Kulutr
Gunean. Altsasuko Mendigoizaleak. 

Zentzumen gaua.
Afaria+transformista. Azaroaren 9an,
larunbatean, 21:30etik aurrera
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 8an, ostiralean, 20:00etan,
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 10ean, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.  

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Azaroaren 11n, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.
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Ioar
ZORIONAKmaitia,
Olatz eta gurasoen par-
tez. Muxu montona.

Juanjo
ZORIONAKJuanjo!! 
Oso egun ona pasa. 
Zu launen partez.

June Senar
Ormazabal
ZORIONAK txapelduna!!
Zorionak zure seigarren ur-
tebetetzean! Zeinen ongi
pasa zenuten e.. Muxu asko
denon partez.

Haizea Moro
Alzueta
ZORIONAKHaizea!!
Beti bezain alai eta txin-
txo  jarrai ezazu. Asko
maite zaitugu bihotza!!

Haizea
ZORIONAKHaizea!!
Oso egun polita pasa
zure Etxarriko lehengu-
suen partez.

Haizea
Zorionakpresiosa
denen partez!!! 
Segi beti bezain 
sinpatika eta politta !

Nahia Bengoetxea
Garisoain
ZORIONAK polit hori!! Gure
bizitza zurekin, alaiago da.
Izugarri maite zaitugu. Mu-
xu asko eta oso ongi pasa
zure 13 urteak!!

azaroak 8-14
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foruen Plaza 23-1 • Irurtzun: kate informatika, Bi ahizpak, 9
(atzea) • Ordainketa, Guaixeren bulegoan edota 3035 0018 47 0181012564 kontu zenbakian ingre-
satuta egin daiteke.ZORION agurrak

Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA! 
Jarraitu
gaitzazu

Bazkideek deskontua

Bikoitza:

Bakarra:



Errigora kanpaina aurkeztu dute:
Erriberako produktuz osatutako
saskia erosita, %25 Erriberako
euskalgintzara bideratuko duen
ekimena

Errigorak, AEK, Ikastolen Elkar-
tea, Sortzen eta Zazpiak Bat Harre-
man Sarearekin elkarlanean,
Nafar hegoaldeko uzta, euskarari
puzka leloa duen kanpaina bulka-
tu du, udazkeneko kanpaina. Eki-
men honi esker Nafar Hegoalde-
ko kalitate oneneko produktuez
osatutako saskiak banatuko dira
Euskal Herrian zehar. 

Saskiaren prezioa 50 eurokoa
da. Errigoratik diotenez “merka-
tuan erosiz gero ere 50 euroko sal-
neurria izango luke saski horrek,
baina gure kasuan bitartekaritza
lana herritarrek modu boluntario-
an eginen dutenez, %25 Erribera-
ko euskalgintzari bideratuko dio-
gu”. AEK, Sortzen eta Ikastola
Elkartearen irizpideei jarraituz,
“zona no vascofona” izendaturiko
eremuko proiektu zehatzetara
bideratuko da jasotakoa. Aurten,
egoera ekonomiko larria jasaten
duen Lodosako Ibaialde kastola-
ra, euskarazko irakaskuntza publi-
koa eskatzen duen Euskaraz bizi
eta ikasi herri ekimenera eta Erri-
berako AEKra eramanen da jaso-
takoa.

Zer da Errigora?
Errigorak Erriberako propio diren
produktuak –zainzuriak, orbu-
ruak, arroza, olioa…– Euskal
Herrian zehar zabaltzen ditu. Nafa-
rroa hegoaldeko produktuei Eus-

kal Herriko plazan bidea eman
nahi zaie, elikadura subirautza
bulkatzeko. Eta Nafarroako Gober-
nuak izendatutako “zona no vas-
cofona” delakoan daudenez, ber-
tako euskalgintzari laguntza eko-
nomikoa eman nahi dio Errigorak. 
+www.guaixe.net
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ezkaatza >>

BILTOKI TABERNA
A L T S A S U

Eguneko menuan, kafea doa-
koa. Karta menuan, kopa
edo postrea doakoa.

IÑAKI OINETAKOAK
E T X A R R I  A R A N A T Z

50 €ko erosketetan % 5eko
deskontua.

GERTU SAKANA
A L T S A S U

Sukalderako tresnerian
50€ko erosketa egitean
%10eko deskontu balea
hurrengo erosketarako.

AINHOA ESTETIKA
I R U R T Z U N

2 produktu erosita, % 10eko
deskontua.

ASENSIO
A L T S A S U

100  €tik gorako erosketetan
hurrengo erosketarako 10
€ko balea. (eskaintza ez metagarria).

IL PADRINO
A L T S A S U

Eguneko menuan txupitoa
doan.

EROSKI CITY
A L T S A S U

Eskaintza kanpainaren arabera.

SARABE TXOKOA 
A L T S A S U

30 €tik gorako erosketetan
etxeko produktua doan.

VALCARCE
O L A Z T I

0´06 €ko deskontua litroko,
erregai guzietan.

EDERNE ILEAPAINDEGIA
L A K U N T Z A

15 €ko gastuarekin, bibotea
depilatzea doan. 30 €ko gas-
tuarekin bibote eta bekainak
doan. Eta ileapaindegian
makilaje ukitua doan.

Non
erabili

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Euskal Herrian Euskaraz (EHE)
eragile euskaltzaleko kide Itziar
Claver eta Haizea Ramirez de Alda
azaroaren 23an eta 24an etxeko
lokalizazio iraunkorrera eta isun
ekonomikoa ordaintzera zigortuak
izan dira (aurretik 6.000 euroko isu-
na ordainduta dute). Biek ere jaki-
narazi dute zigorra Gure Etxea
eraikinean beteko dutela. Eta gon-
bitea luzatu dute bi egun horietan
haiekin bat egiteko: “Gure Etxea
eraikinetik atera gabe pasatu behar
ditugun bi egun horietan euska-
raz bizitzeko nahia berretsiko dugu
eta guztion artean Altsasun zein
Euskal Herri osoan euskaraz bizi-
tzeko nahia ozen entzutea lortuko
dugu!”. Bi egun horietarako egi-
taraua prestatzen hasteko atzo
batzarra egin zuten. 

Kolonialismoa 
Duela bi urteko Ezabatu eta Eus-
karaz Bizi dinamikaren baitan
identifikatu zituen Foruzaingoak .
Ondoren etorri den auzi-bidearen
ondorio da aipatu zigorra. Halako
zigorren iturburua “euskara, eus-
kaldunak eta euskal herritarrak
azpiratzea helburu duten boronda-
te politikoetan eta marko juridiko-
etan” dagoela adierazi zuten. EHE-
koek ziurtatu zutenez, “kolonialis-
mo garaian bizi gara oraindik:
derrigorrez ezagutu beharreko
erdal hizkuntzak, hezkuntza siste-
ma arrotzak, administrazioarekin
harremana izateko hizkuntzak eta
abar inposatzen dizkigute”. Euskal-
dunak behe mailako herritar iza-
tera kondenatuak garela nabar-
mendu zuten. +www.guaixe.net

Azaroaren 14a arte
egin daiteke eskaera
Aipatu saskiak erosteko azaro-
aren 14ra arte egin daiteke eska-
ria. Saskien banaketa azaroaren
25etik 1era arte egingo da eta
ordainketa, aldiz, abenduaren
2tik 5era bitartean. 

Eskaerak non

Saskiak herriko ikastetxeetan,
ikastoletan eta AEKn eskatu
ahalko dira. Horretaz gain,
proiektuan sinisten duen jende-
az osatutako sare zabala dabil
kanpaina gauzatzen, tartean
Sakanan.

Saskia

Saskian ondoko produktuak
daude: 2 olio botila (bat ekolo-
gikoa), 3 piper poto (bat ekolo-
gikoa), potxak, kardoa, borraja,
orburuak, 2 zainzuri lata, toma-
te-pikillo saltsa (ekologikoa) eta
barazki krema (ekologikoa). Kali-
tate oneneko produktuak dira.
Salneurria: 50 euro.

Altsasu»

SAKANA

Erriberan euskara
elikatzen duen saskia

Iaz 1.500 saski saldu ziren eta 34.000 euro eman zitzaizkion Argia ikastolari. 

Claver eta Ramirez de Alda babestuta azaldu ziren jendaurrean.

EHEko kideek etxeko atxiloalditik
euskaraz bizitzeko nahia zabalduko dute 
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Zorionez, zahartzaroak aktibitate
sexualean baino ondorio bortitza-
goak sortzen ditu kirolean, laneko
jardueretan, bistan, entzumenean,
memorian…  Hala ere, sexualita-
tean isilpeko arrastoa uzten doa.

Sexuala den guztiarekin bezala,
gorputzean sortarazten dituen alda-
ketak ezberdinak dira gizon eta ema-
kumeetan. Garai honetan fenome-
no oso interesgarria gertatzen da:
zahartzaroak berdintzen du gazta-
roak desberdindu duena.

Testoesteronaren mailaren jai-
tsierak gizon adinduak desmas-

kulinizatzera eramaten ditu
(beraz, feminizatzen doaz) eta
estrogenoen mailaren jaitsierak
emakume adinduak desfeminiza-
tzera eramaten ditu (beraz, mas-
kulinizatzen dira). Sexu bakoi-
tzak hasitako ibilbideak bestea-
rengana hurbiltzen du.  

Sexuen arteko erantzun sexua-
lak ere berdintzen dira: intentsi-
tate eta presa gutxiagorekin; esti-
mulu lagungarri gehiagoren
beharra (físikoak eta sinboliko-
ak). Bien orgasmoak intentsita-
te gutxiagorekin azaltzen dira,

baina gorputzeko zona erogeno-
en sentsibilitatea handitu egiten
da (gehien bat ezezagunenak dire-
nak). Badirudi aro honetan bi gor-
putzek elkar ulertzea erabaki
dutela, baina koitoaren exekuti-
bitatetik kanpo.  

Emakume adinduak (nahiz eta
kanpoko estrogeno aporteak har-
tu ahal izan), duela denbora luze
ez dituztela hilerokorik eta obu-
lurik. Hala ere, obulutegiak ez
daude zeharo itzalita. Ez dituzte
estrogenorik fabrikatzen, baina
bai androgenoak eta estronak.

Horregatik pubiseko ilea, azale-
ko elastikotasuna, ileko diztira eta
bolumena eta titien tentetasuna
galtzen dute. Bular-gerri-alda-
ken proportzioa ere aldatu egiten
da. Bajina laburtu, estutu, elas-
tikotasuna galdu eta lehortu egi-
ten da. Bajinaren paretak mehe-
agoak eta ahulagoak bilakatzen
dira. Aluan ere aldaketak sortzen
dira. Ezpainak finagoak bihur-
tzen dira eta klitoria handitu egi-
ten da. Batzuetan pisaren galera
areagotzen da.
Olatz Berastegi

hara zer dien

Sexualitatea zahartzaroan 
eta zahartzaroa sexualitatean
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BAZKIDEAK

Hipotekak Kaltetutakoen Plata-
formak (HKP) sari hau jaso du
Parlamentu Europarraren esku-
tik, bere meritua: auto-antolake-
ta eta giza eskubideen urratze sis-
tematikoaren salaketa egitea.

HKPk 2013 Europar Hiritar
saria jasoko du baina ez du ahaz-
ten Europa kokatu behar dela
Espainiako hipoteka-gatazkan,
eta legeak egin behar dituela
funtsezko eskubideak berma dai-
tezen Europar Batasunean (EB).
HKPk ez du lan egiten sariak lor-
tzeko, baizik eta justizia eta giza
eskubideak bermatzeko.

HKPk nabarmendu nahi du
kaleko pertsonen sufrimendua,
eta alderdi politiko batzuen
borondaterik eza funtsezko esku-
bideak defendatzeko garaian.

Gogorazten dizuegu HKPk pro-
posatutako Herri Lege Ekimenak
(HLE) 1.400.000 sinadura baino
gehiago jaso zituela. Ekimeneko
eztabaida Kongresuan burutzen
zen unean, EB auzitegiak dekla-
ratzen zuen Espainian ilegalak
direla, 450.000 eta gehiago bete-
arazpen-prozesu hipotekadunak
eta nabarmendu zuen demokra-
ziaren bahiketa, berriro, banku-
ko eta finantza-erakundeetako
interesen aldetik.

HLEk defendatzen du hipoteka-
egitearen aurrean, pertsonek
bere zorra kitatzeko, interesak
eta kostak barne, etxebizitza
hipotekatua ematea, zorra desa-
gerraraziz (ordainean eman atze-
raeraginezkoa).

HLEren proposamena da:
1. Ordainean eman atzeraeragi-

nezkoa.
2. Kaleratzeen paralizatzea.
3. Alokairu Soziala. Ezin da izan

hileko soldataren % 30 baino
gehiagoko alokairua, 5 urteko
denboraldi baterako.

Guztiek dakizuenez bezala, PPk
eta bere gehiengo osoak propo-
samen hau zapaldu zuela.

Ez ezazu utzi zure eskubideak
gutxiesten, ez zaitez lotsatu bide-
gabekeriengatik eta banketxeek
egin dituzten gehiegizko erabi-
lerengatik. PAHra hurbil zaitez,
zuri laguntzeko gaude eta zure
laguntza behar dugu. AHAL DA!!

Osorik www.guaixe.net

Hipotekak Kaltetutakoen
Plataforma

hara zer diren

Europak HKPren
borroka 
onartzen du Berriki, Ryanair hegaldi merke-

ko konpainiak zalaparta sortu du,
2014rako egutegian azafatak arro-
paz arin eta itxura limurgarrian
azaltzeagatik, eta sexista izan
daitekeelakoan, hainbat erakun-
dek auzitara jo dute.

Biluztasunak berarekin dara-
ma xarma eta ezbaia, kultura
eta erlijioa tarteko: naturis-
moa, estetikoa, erotikoa, alda-
rrikapena edo marketina. Eta
ez da kontu berria: mendebal-

deko kulturan, greziarrek eta
erromatarrek harrotasunez
azaltzen zuten gorputz lirain
biluzia; moral katoliko tradizio-
nalarentzat, berriz, paganis-
moa eta haragikeriarako irudia
izan da. Errenazimenduko piz-
kundetik aurrera, batera joan
izan dira biluziaren estetika
eta zentsura. Ikonoa da Modi-
gliani margolari italiarrari,
pubisko biloa agertzeagatik,
erakusketa itxi ziotenekoa,

P a r i s e n ,  1 9 1 7 a n .  E u s k a l
Herrian ere, sotana beltzak
agindu zuen frankismoaren
urte ilunetan; ondoren etorri
zen ‘gidoiak hala eskatuta’ esal-
dia.  Ile batzuk urdindu dira
geroztik, eta biluztasunaren-
ganako lilurak ez du etenik,
hobeki saltzeko, edo asmo bat
burutzeko Bilboko suhiltzaile-
ek bezala,  edo, zerbait aldarri-
katzeko, haurrendako eskolara-
ko garraioa eskatzen zuten

Valentziako amek bezala.
Bada, Sakanara ere heldu da

Euskal Preso eta Iheslarientzat
elkartasunezko biluztasuna,
mendekuzko justiziaren gaitzes-
pena. Modeloek paratu dute umo-
rea eta freskotasuna, eta argaz-
kilariek irudimena eta bikainta-
suna. Kalean da Etxarriko
Herrira erakundearen 2014rako
egutegia. Biluzik gaude! Aurre-
ra Herrira!
aingerumi@gmail.com 

Nafarroako Gobernuaren
jarrera eta udalen
finantziazioa
Ruben Goñi Urroz (Arakilgo alkatea),
Joxi Bakaikoa Aristorena (Etxarriko
alkatea), Lazaro Goikoetxea Beraza
(Araizko alkatea), Patxi Goikoetxea
Aristorena (Irurtzungo zinegotzia), Ur
Alguero Chivite (Aresoko alkatea)

Lastailaren 22an Esparza kontsei-
laria bilera batean elkartu zen
Sakana, Leitzaran, Urumea eta
Araxes eskualdeko udal ordezka-
riekin. Ondoren gobernuak

zabaldu zuena zenetik urrun
zegoen. 

Kontseilaria Nafarroako
Gobernuaren jokaeraren onu-
rak saltzen ahalegindu zen, bai-
na udal ordezkariek udalak pai-
ratzen ari diren finantza egoera
latzaren berri eman zioten, gero
eta larriagoa baita. Era berean,
finantzatze lege berri bat eskatu
zioten, udalek herritarrendako
oinarrizko zerbitzuak emateko
aukera izan dezaten, legegintzal-
di osoan pasabideetan barnako
harat-honatetan miseriak kude-
atzen ibili gabe.

Toki entitateei finantza nahi-
kotasuna emateko beharraren
eta borondatearen gaineko baiez-
tapen erretorikoen lekuko izan
gara maiz, baina egindakoak argi
erakusten du hartutako bidea
kontrakoa izan dela eta murriz-
keta sistematikoek —gero eta
handiagoak— udalen finantzia-
zioari eta beren funtzionamen-
duari zuzenki eragin dietela. 

Hau gertatu zen bileran: udal
ordezkariek duintasuna eta finan-
tziazio nahikoa eskatu zituzten,
gure udalek benetako beharrei
aurre egin diezaieten, eta, horren

aurka, behar horiei irtenbidea
emateko inolako planik martxan
jartzeko aukera ukatu zutenen
jarrera.

Egoera larria denez, gutxi
batzuen onurarako diren proiek-
tu erraldoien gainetik lehentasu-
na eman behar zaie tokiko azpie-
gituretan dauden behar hurbile-
nei. Era berean,  udal eskumenen
esparru garbia zehaztu behar da
behingoz, baita eskumen horie-
kin bat datorren finantziazioa
ere, aitzakiarik eta alferrikako
atzerapenik gabe.

Osorik www.guaixe.net

gutunak Atal honetan ahalik eta iritzi
gehienek tokia izan dezaten
2.500 karaktere (espazioekin)
baino gehiago duten gutunik EZ
DA ONARTUKO. Karaktere
kopuru horretatik gorako gutun

guztiak LABURTU eginen dira.
Gutunean izen-abizenak,
telefonoa, helbidea eta Nortasun
Agiriaren zenbakia agertu
beharko dira. Gutunak
asteazkeneko goizeko

hamarretarako egon behar dira
gurean; bestela, ez da aste
horretan publikatuko. Guaixe
aldizkariak ez du bere gain
hartzen derrigorrez, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik. 
Zure iritzia helarazteko:
Foruen plaza 23, 1 Altsasu;
gutunak@guaixe.net edo 
948 564 275 telefonoa.

Biluzik astekoa

Aingeru Mikeo
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Batuta 15 sakandarrez osatutako
lan taldea da, “eginez ikasi” meto-
dologiaren bitartez lan aukera
berriak sortzen ikasten ari dena.
Lan-munduan mentalitate aldake-
ta baten beharrak bultzatu die
jarrera ekintzailearen aldeko apus-
tua egitera. Programan parte har-
tzen ari diren kideak gogotsu dabil-
tza lastailaren 21ean hasi zen espe-
rientziarekin. Lau hilabetez
arituko dira lanean metodologia
berri horrekin ikasten, praktika-
tzen.

Esperientziaz
Proiektua ezberdina da. Orain
arte ikusi eta ikasitakoa alde bate-
ra uzten dute. Eginez ikastea da
lan estrategiaren gakoa, "Lear-

ning by doing". Taldeko lana bul-
tzatu egiten du. Batuta-ren helbu-
rua lan proiektu berriak eta, aldi
berean, eskualdean lanpostu
berriak sortzea da.

Taldea egunero Arbizun bil-
tzen da, Utzubarren, Garapene-
rako zentroan. Euren ideiak
aurrera eramateko aukerak,
moduak lantzen dituzte. Mon-
dragon Team Academyko aholku-
lariak astean zehar egindakoari
forma eman eta, behar izanez
gero, laguntza zehatza aurkitze-
ko orientazioa ematen diete.
Proiektuak aurrera eramateko
jarduerak edo ekitaldiak antola-
tuko dituzte. Berehala izanen
dugu haien berri eta erne ibiltze-
ko gaztigatu dute.  

Lastaila despeditzean akaberan
aurreko hilean baino 28 langabe
gutxiago zeuden Nafarroako
Enplegu Zerbitzuaren Altsasuko
bulegoan izena emanda, guztira
1.489 (%1,85 gutxiago). Iruñeko
zabalgunean izena emana duten
arakildar eta irurtzundarren
datuak behar dira Sakana guzti-
ko datua ezagutzeko. Altsasuko
bulegoan lastailean itxi ziren 492
kontratuetatik 23 besterik ez ziren
mugagabeak izan.

Nafarroa
Herrialdean langabeziak, irailare-
kin alderatuta, %1,02 egin du gora
(515 gehiago) eta guztira 50.922
dira lan bila ari diren nafarrak.
Duela urte bat baino 71 gutxiago
dira lan bila dabiltzanak Nafarro-
an, hau da, % 0,14 gutxiago balio
erlatiboetan. Emakumezkoak dira
langabe gehienak: 26.396 (%0,25 edo
67 gehiago). Gizonezko langabeak,
berriz, 24.526 dira (%1,86 edo 448
gehiago).

Nafarroako Enplegu Zerbitzu-
ko zuzendari-kudeatzaile Maria
Isabel Garcia Malok adierazi du lan-
gabeziak zazpi hilabetez jarraian
behera egin ondoren, lastailean
izandako igoera Tuterako eskual-
dean gertatu dela bereziki, neka-
zaritzan eta elikaduraren indus-
trian. Bestalde, izandako langabe-
ziaren urte arteko aldaketaren
jaitsiera nabarmendu du eta pasa
den hilabetea azken 6 urteotako igo-
era txikiena gertatu dela. García
Malok baloratu du “estreinakoz
erregistratutako datuak aurreko
urtekoak baino hobeak direla.

Sakanako Mankomunitateak Hon-
dakinen Zerbitzuan peoi-gidari
lanpostuetan izan daitezkeen pre-
mia puntualak zein aldi baterako-
ak betetzeko lan-poltsa sortzeko
deialdia egin du. Hondakin bilke-
ta sistema berriak sortutako egin-
kizunak bete beharko lituzkete
hautatutako langileek. 

Interesatuek bete beharreko
baldintzak dira, besteak beste:
eskola-graduatua edo baliokidea

izatea, C mailako gidabaimena eta
1. hizkuntza eskakizunari dago-
kion euskara maila izatea. Eska-
bide eredu ofiziala beteta eta gai-
nontzeko egiaztagiriak herene-
gundik aurkeztu daitezke, 15
egunez, Mank-en Lakuntzako
egoitzan eta erregistroa@sakana-
mank.com e-postaren bidez.
Mank-en asmoa da lan poltsa osa-
tzeko hauta probak abenduan
egitea. 

Patatak, eta gehiago
Alegria de Iruña peñako 12 kide igan-
de goiz eta eguerdia Sakanan eman
zuten. Haiek herri batetik bestera
mugitu ziren sakandarren eskuza-
baltasunaren bila. Eta jaso zutena
izan zen: 900 kilo patata, 2 zaku
sagar, 33 kalabaza, 3 pixa oihal kutxa,
intxaurrak, urrak, alubiak eta 430
euro. Peñakideak pozik bueltatu ziren
Iruñera, jasotakoa Hermanitas de
los Pobresi emateko. Mojekin esku-
zabalak izan ziren sakandarrek
haien egutegi bat jaso zuten opari. 

Mank-ek peoi-gidari lan
poltsa sortuko du

Peoi-gidarien lan-poltsa egingo du Mankomunitateak. 

Langileak teilatua konpontzen. 

Pozik daude jasotakoarekin. 

Langabeziak behera
Altsasuko enplegu bulegoan 

Sakana, ekiteko prest
Pilotua

Mondragon Team Academyk,
Mondragon Unibertsitatearen
Enpresagintza Fakultateko Ekin-
tzailetasun Unitatea eta MIK Iker-
kuntza eta Kudeaketa zentroak
Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren
(NEZ) laguntzaz martxan jarrita
du SNEINN programa. Progra-
mako parte-hartzaileak garilean
eta irailean izan ziren hiru infor-
mazio saioetara joandako 29 hau-
tagaien artean aukeratu dituzte.
NEZek Sakana aukeratu du pro-
grama estreinakoz eskaintzeko,
baina etorkizunean Nafarroako
beste eskualdeetara eta gainon-
tzeko erkidegoetara zabaltzeko
aukera izan daiteke.Batuta taldekoak Arbizuko Garapenerako Zentroan biltzen dira. 
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Gurelur elkartearekin atzo
biltzekoak ziren sustatzaileak.
“Ennecok basoarekin errespetu
osoz jokatuko du eta basoa bera da
Ennecoren baliorik handienetakoa”

Talde ekologistak gogora ekarri
duenez, Nafarroa Bizirik-ek sus-
tatu duen egitasmoak “Aralarko
Komunitateko Interes Eremuan
(KIE) dagoen balio ekologiko han-
diak dituen harizti bat urbaniza-
tzea aurreikusten du”. Gurelu-
rrek dio Basopokale eta Danbolin-
txulo artean daudenak tamaina
handiko haritzak direla eta oihan-
pe handia dagoela, “horrek fauna
ugari egotea dakar, hegaztiak
nabarmenduz”. 

Gurelur sustatzaileekin harre-
manetan jarri da kezka adieraz-
teko eta erantzunik ez duela jaso
adierazi du. Talde ekologistako

kideendako “harrigarria da KIE-
ko landaretza kentzeko lanak
hasiak egotea, proiektuak ez due-
nean babestutako eremuetarako
legeak agintzen dituen ez ikerke-
tarik ez baimenik”. 

Auzolanak
Enneco, memoriaren haritza har-
tuko duen eremuan berriki hasi
dira boluntarioak auzolanean
sasiak kentzen. Halaxe aritu ziren
ostiralean 15 bat pertsona. Horren
ondoren mantendu behar diren
zuhaitz eta guneen inbentarioa
eginen da. Baita tokiaren neurke-
ta topografikoa ere, gero proiek-
tua bertako baliabideetara eta oro-
grafiara moldatzeko. 10 cm baino
gehiagoko diametroa duten landa-
reak mantendu beharko dira, bai-

ta haritz landare txikien eremuak,
eta hainbat gorosti eta elorri ere.

Horretarako baimena eman zuen
Ingurumen Departamenduak. 

Saiz, aukera bila
Fuengirolako IPV Beatriz Palace
Hotel  & Spak hartuko du errege eta
erregina aukeratzeko gala, 22:00eta-
tik aurrera. Hautagaien artean Nata-
lia Saiz altsasuarra dago, Aragoi
ordezkatuko duena. 
Lehiaketa irabazteko asmoz eta
modaren arloan bidea egiteko auke-
rak zabaltzeko gogoz lehiatuko da
Saiz. Aurreko egunetan gala pres-
tatzen eta inguruak, bertako monu-
mentuak, hondartzak, gastronomia
eta enpresa babesleak ezagutzeko
gidatutako bisitak izan dituzte par-
te-hartzaileek.

Trenaren historiaz
Navarra Televisioneko Una mira-
da atras saioan asteburuan trenak
Nafarroan egin duen ibilbideaz ari-
ko dira. 150 urteko historia errepa-
satzeko gonbidatuen artean daude
Arturo Carreño eta Migel Jorge
altsasuarrak. Saioa larunbatean
16:00etan eta 22:00etan emanen
dute, eta, igandean 9:00etan. 

Onik opatu zuten
galdutako zizazalea
Larunbatean, 23:30ean, onik opa-
tu zuten Urdalur ingurura ziza bila
joandako 64 urteko gizon tolosa-
rra. Euripean, Urdalurko uharkan utzi
zuen autora ezin iritsi zegoela ohar-
tuta iloba bat gaztigatu zuen tele-
fonoz eta hark 19:40 aldera larrial-
di zerbitzuei pasa zien oharra. 
Harekin telefonoz harremanetan
jartzerik ez zegoenez, Foruzaingoa,
Guardia Civila eta Ertzaintza hasi
ziren haren bila partzonerian.
23:30ean basozain batek Araban,
Nafarroako mugatik gertu eta Urda-
lurtik 20 minutura opatu zuen gizo-
na. Gizona onik zegoen, baina mela-
mela ez baitzuen berokirik. 

Kaleratzeak Salegin
Automozio arloan lan egiten duen
tailerretik bost langile kaleratu dituz-
tela jakinarazi du ELAk. Kaleratuek,
bataz beste, 20 urteko antzinata-
suna zuten enpresan eta sindika-
tuaren arabera “batere duina ez den
moduan kaleratuak izan dira”. ELAk
salatu du zuzendaritzak ez duela jakin
garai berrietara egokitzen. 

Bakaiku» Olatzagutia»

Etxarri Aranatz»

Altsasu»

Ziordia»

SAKANA

SAKANA

Nafarroakoan hiru sari lortu zituen.

Enneco hartuko duen eremuan auzolanak hasi dira. utzitakoa

Enneco parkearen lege eta ingurumen
egokitzapena zalantzan jarri du Gurelurrek

Lastaila hasieran Altsasuko kli-
nika psikogeriatrikoan egon zen
Iñaki Alforja zuzendari iruinda-
rra. Hainbat irudi hartu zituen
klinikan, gaixoen eta haien seni-
deenak bereziki. Irudi horiek
Cordones de mimbre kantuaren
bideoklip bihurtu dira. El Droga-
sen ama Altsasuko klinikan izan
zen eta kantuarekin Alzheimer
gaitza izan zuen amari omenal-
dia egin nahi izan dio. Nafarro-
ako Alzheimer Gaixoen Elkarte-
ak Ahazten dutenez gogoratukan-

painaren barruan erabiliko du
kantua. 

Aipatu kantua El Drogasek
asteartean argitaratu zuen Dema-
siado tonto en la cortezadisko hiru-
koitzean jasoa dago. Zortzina kan-
ta dituen hiru diskoz osatutako
lana da iruindarrak kaleratu due-
na. Alzheimer izenburuko disko-
an gaitz hori edo oroitzapenak
ditu hizpide. Matxinadaizenburu-
koan gai sozial eta politikoak ditu
hizpide musikariak. Glamizenbu-
rukoan diskoak ixten du bilduma. 

Josefina Arregi klinika El Drogasen
azken bideoaren platoa

Bideoan Josefina Arregi zentroan hartutako irudi ederrak agertzen dira. 

Bikote euskaldunei zuzendutako
tailerra antolatu dute Bakaikun

Biak euskaldunak izan arren
harremana gaztelaniaz hasi zuten
eta egunerokoan gaztelera erabil-
tzen duten bikote ugari daude.
Jakina, bikotearen ispiluan begi-
ratzen diren seme-alabengan era-
gina du hizkuntza jokabide horrek.
Horregatik, euskaldunak izanda
ere gaztelaniaz bizi diren bikote-
ei propio zuzendutako ikastaroa

antolatu du Bakaikuko Udalak.
Gemma Sagües unibertsitate ira-
kasleak emanen du tailerra.

Izena ematea
Azaroaren 17an, domekan,
10:00etatik 14:00etara izanen da
ikastaroa. Bitartean ludoteka zer-
bitzua izanen da. Izena emateko
bakaikukoudala@gmail.com e-
postara zuzendu. Matrikula, 10
euro bikoteko. 

Ikastetxe publikoko teilatuan zen-
bait konponketa lan egin ondoren,
aste honetan Altsasuko Udalak
kontratatutako hiru langileak
Zelandi eskolako itxitura berritzen
hasi dira. Lanak obra bukatu arte-
ko kontratuarekin udalak hartu
dituen hiru langile ari dira egiten.
61.014, 9 euro bideratu dira esko-
la publikoko itxitura berritzeko. 

Lan hori Hezkuntza Departa-
mentuak 2006. urtean egin behar
zuen, eskola handitzeko eta ego-
kitzeko lanen hitzarmenean hala
jasoa zegoelako. Baina ez zuen
egin. Altsasuko Udalaren asmoa
da eskola handitzeko lanengatik
departamentuarekin duen 160.000
euroko zorra negoziatzea eta txi-
kitzea.

Altsasu»

Es que… 
gazteleraz ezagutu ginen!

Zelandin itxitura berria

Aurki itxitura berria izango du Zelandi eskolak. 
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Ergoienako Udalak heldu den urte-
an 306.850 euroko aurrekontua
izanen du, aurtengoa baino 26.630
euro handiagoa. Aurrekontua han-
ditu bada, hein handi batean,
argindar, erregai eta bestelako
zerbitzuen prezioen igoeragatik
izan da. Inbertsioen atalean
Ergoienako Udalak 16.000 euro
ditu Dorraon eginen den lan bate-
ra bideratzeko. Ziurrenik alonde-
giko teiladura berrituko da. Uda-

laren laguntzaz aurretik Lizarra-
gan eta Unanun markesina bana
eraiki ziren. 

Heldu den urterako udalen
asmoen artean daude datu babesa-
ren inguruko auditoria egitea eta
lan arriskuen prebentzioa langile
guztiei zabaltzea, baita behin behi-
nekoei ere. Horretaz gain, eskain-
tzen dituen zerbitzuei eutsiko die
Ergoienako Udalak. Hala, asteaz-
kenetan Altsasuko azokara joate-

ko autobusak joan etorriak egiten
segituko du. Bestalde, bi ikastaro

ere martxan dira: eskulanak Una-
nun eta pilatesa Lizarragan. 

Hirigintza plana
90. hamarkada erdialdetik berritu
gabe dago Ergoienako hirigintza pla-
na. Gaurkotu ez denez, hartan oina-
rrituta lan egiten du udalak, eta
horrek lan gehigarri bat eskatzen
du. Ergoienako Udalak plana ego-
kitzeko prozedura aspaldi hasi zuen.
Lurralde okupazio estrategia ere
aurkeztu zion Nafarroako Gober-
nuari. Dokumentua ez zela egokia
erantzun zuen gobernuak, baina
gehiago argitu gabe. Bitartean lege-
dia aldatu egin da eta beste modu
batera egin beharko da tramita-
zioa. Lehen pausoa gobernuak eman
beharko luke, baina ez du ematen. 

Irurtzungo DBHko ikasleak har-
tzen dituen Biurdana institutuan
ikasle masifikazioa dagoela eta
Iruña iparraldean ikastetxe berria
egitea aspaldi ari da aldarrikatzen
Iruñeko Iparreko Institutu Batzor-
dea (Biurdana, Irurtzun, Orkoien,
Sanduzelai eta Patxi Larranizar

ikastetxeetako guraso elkarteek
osatua). Masifikazioaren adibide
gisa gimnasia egiteko dituzten
espazio arazoak jarri dituzte. 

Astean 30 gimnasia klase dau-
de ikastetxean eta haietatik 19tan
bi klasek bat egiten dute. Beraz, bat
gimnasioan gelditzen da eta bestea

kalean edo ekitaldi aretoan ari-
tzen da. Zuzendaritza taldeak Hez-
kuntza Departamenduari egoera
horren berri eman zien eta konpon-
bidea proposatu zien: Biurdanako
institutuko kirol pistak estaltzea
(250.000 euro) edo, behin-behinean,
Anaitasuna kirol elkarteko azpie-
giturak erabiltzea. Departamen-
tutik hainbat aukera aztertzen ari
zirela erantzun zieten, baina udaz-
kenarekin eguraldi txarra iritsi da
eta ez dago erantzunik.

Sexualitatearen ikuspegi positi-
boa, errespetuzkoa, plurala eta abe-
rasgarria eskaini nahi du Gozame-
nez programak. 14 urtetik gorako
gazteei zuzenduta dago. Aipatu pro-
gramaren bidez, gazteen artean
sexualitateari buruzko hausnarke-
ta eta arlo ezberdinen inguruko ezta-
baida sustatu nahi da eta publiko-
ak eta ohikoak diren eremuetan
sexualitatearen presentzia bultza-
tzea. Hainbat teknikarik eta Izar-
giko hezitzailea dira guztia aurre-
ra ateratzeko aritzen direnak. 

Irurtzungo patroiaren eguna aste-
lehenean izanen da eta haren ome-
nez festa giroa izanen da bihartik
aurrera Irurtzunen. Egun handia
astelehena bada ere, igandeko
mikologia erakusketak eta artisau
azokak jende ugari erakarriko du
Irurtzunera. Azken horretan dene-
tariko aukera eskaintzen duten 27
artisau-postu izanen dira. 

Denetarik ekarriko du Gozamenezek.
Etzidamu ateratzekoa da konpartsa. 

Dorraoko txoko baten ikuspegia. 

Biurdana txiki geratu da eta institutu berria eskatu izan dute. 

Ergoiena»

Arakil / Irurtzun»

Irurtzun»Ergoiena / Altsasu»

Dorraon lan bat 
eginen du udalak

Biurdanan talde gehiegi
gimnasio bakarrerako

Gazteak, gozamenez
Egitaraua
Makillaje tailerra. Azaroaren 9an,
larunbatean, 18:00etatik 20:00etara
Unanuko gaztetxean. 

Zentzumen gaua (afaria eta show
transformista). Azaroaren 9an,
larunbatean, 21:30etik aurrera
Altsasuko Intxostiapunta gazte
gunean. 

Yo tambien (zine foruma).
Azaroaren 15ean, ostiralean,
21:45ean Altsasuko Iortia kultur
gunean. 

Makillaje tailerra. Azaroaren 16an,
larunbatean, 18:00etatik 20:00etara
Lizarragako eskolan. 

Gau erotikoa (zentzumen
ibilbidea+erotiklik+dastatze
beroa). Azaroaren 22an, ostiralean,
22:00etan Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. 

Lotsagabeak (antzerkia). Azaroaren
28an, ostegunean, 11:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.
DBHko ikasleendako. 

Egitaraua
>> Azaroak 9, larunbata
16:30ean Nafarroako txapelketa:
Irurtzun- Uharte. 
19:30ean Taupadak kontzertua. 
22:00etan Larrazpitek. 

>> Azaroak 10, igandea
10:30etik 14:00etara Artisau azoka
eta mikologiari buruzko erakusketa. 
17:00etan Herri kirolak. Sakanako
harri-jasotze eskolako erakustaldia
plazan (euria egiten badu pilotalekuan). 
18:30ean Gozogintza txapelketa eta
dastatzea. Aurkezpena 18:00etan Erga
Larreak elkartean. 

>> Azaroak 11, astelehena 
9:00etan Gaiteroekin dianak. 
11:30ean Erraldoi eta buruhandien
konpartsa. 
12:00etan Meza. 
14:00etan Adinduen bazkaria. 
16:30ean Fulanito y menganito
antzezlana, kultur etxean.
16:30ean Mus txapelketa Iratxo
elkartean. Izena eman 16:00ak baino
lehen. 
17:30etik 20:30etara Dantzaldia Rubi
Berriak taldearekin. (Euria eginez gero
frontoian). 
18:00etan Haurrendako txokolate-jatea. 
20:30ean Zezensuzkoa. 

San Martin festak ate joka

Artisauak 
Ehoziri taldea (ehoziri lana, Irurtzun), Fina
eta Francisco (espartzua, Irurtzun), Iker Ale-
gre (larrua, Irurtzun), Javi Garcia (margo-
tutako zurezko kutxak, Irurtzun), Lorena,
Virginia eta Peio Ramirez (zura eta esku-
lanak, Irurtzun), Sanau (Senegalgo artisau-
tza, Irurtzun), Boutzakht Saffa (Marokoko
artisautza, koadroak, Irurtzun), Maria Espar-
za (bitxigintza, Izurdiaga), Amalur-Itxipu-
ru (xiba tailerra eta postua, Arakil-Irurtzun),
Jose Luis Etxeberria (saskigintza, Azpei-
tia), Rebeka Erice, Espiral (Bitxigintza, Bur-
lata), Victor Arrieta (zura tailerra, Donos-
tia), Sergio Gomez (poltsak eta gerrikoak,

Cascante), Blanca Amoztegi (bisuteria,
Satrustegi), Agustin Agirre (beira eta
gemoterapia, Iruñea), Nerea Etxegarai
(zeramika eta harria, Iruñea), Felix Bar-
bero (zahatoak eta larruak, Errioxa), Sara-
legi-Nagore (Taloak, Irurtzun), Plazaola
Gozotegia (gozogintza eta ogia, Latasa),
Anatxonea (gazta, Baraibar), Aidin mer-
meladak (mermeladak, Ororbia), Alejan-
dro Garcia (Zura eta tornua, Iruñea), Juan
Carlos Esain (landare eta loreak), Bego-
ña Gomez (Pomadak, Iruña), Marino (eztia
eta garrapiñatuak, Iruña), Ines Flores-Zur-
lan (karamelatutako haziak, Lasarte) eta
Galburu (ogia, Lekunberri). 



Hilaren akaberan halaxe gelditu
daiteke. Lastailaren 30eko udal bil-
kuran sozialista olaztiarren zerren-
da-buru Juan Jose Galarza Alda-
bek kargua utzi zuen. Manuela
Terrados Illanek eta Miguel Angel
Solis Herrerak bide bera hartu eta
zinegotzi kargua utziko dutela jaki-
narazi dute. Hilaren 28ko bilkuran
izanen da hori. Alderdi sozialista-
tik jakinarazi dute haiek ordezka-
tzeko “benetako sozialistak” aur-
keztuko dituztela. 

Solisek eta Terradosek adiera-
zi dute ez dutela alderdiaren babe-
sik sentitu. Ideia sozialisten alde
lan egiteko prest sartu zirela,
“batez ere berrindustrializazioa-
ren alde. Baina ez digute utzi”.

Sakanan PSNk zeregin handia
duela nabarmendu dute, “baina
martxa honetan desagertu eginen
da. Falta larriagatik bi zinegotziei
alderdiak diziplina espedientea

zabaldu zien porlandegian honda-
kinak balioztatzearen alde ez zute-
lako egin.

2011ko udal hauteskundeetan
Bilduk 5 zinegotzi lortu zituen

(382 boto, %49,95), PSNk hiru (231
boto, %30,2) eta PPk bat (120 boto,
%15,69). Hilaren akaberan bede-
ratzi hautetsietatik sei geldituko
lirateke udalean. 

Marinaledako Juanjo Sancho
zinegotziak hitzaldia eskainiko du
igandean Lakuntzan, 12:00etan

Marinaleda Sevilla probintziako
herri bat da, Sierra Sur ibarrean
dagoena eta Genil ibaiaren arro-
an dagoena. Nekazal herri bat da.
Hori jasotzen da Wikipedian. Bai-
na Marinaleda nekazal herri bat
baina askoz gehiago da. 1979tik
Juan Manuel Sanchez Gordillo da

alkatea (Colectivo de Unidad de los
Trabajadores-Bloque Andaluz de
Izquierdas, CUT), eta bere gidari-
tzapean, ezkerreko ideologiatik
abiatuta, iraultza soziala burutu
dute herrian, “Marinaleda, una
utopia hacia la paz” lelopean.
Horrela, langileen eta nekazarien
borrokan antolatuta, garapen indi-
ze altua lortu dute eta euren
herrian ia %100eko enplegu betea

dago. Sistema kapitalista albo bate-
ra utzita, modelo ekonomiko alter-
natiboa garatu dute, arrakasta
lortu duena. Jauntxoen lurrak
okupatu zituzten herriari eman eta
lurrak modu kolektiboan kudea-
tzeko, etxebizitza sozialak bulka-
tu dituzte, nekazal produktuei
lotutako industria sustatu dute… 

Marinaledako esperientziaren
berri emateko bira egiten ari da

bertako zinegotzi Juanjo Sancho.
Bingen Amadoz kazetariaren eta
Lakuntzako zinegotzi Rafa Pelle-
jeroren bitartez Lakuntzara iritsi-
ko da igandean, 12:00etan, Lakun-
tzako udaletxean hitzaldia emate-
ra. Lakuntzako Udalak Sakanako
zinegotziak eta interesa duten
herritar guztiak hitzaldira gonbi-
datu ditu, Marinaledako erreali-
tatea gertutik ezagutzeko. 
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Lakuntza»

Arbizu»

Marinaleda Lakuntzara www.marinaleda.com
Marinaleda herriko web ofiziala eta herri-
ko informazio guztia.  

Sanchez Gordillo da Marinaledako alkatea. 

Agur zibilak udaletxeko batzar aretoan edo sarreran egingo dira. 

Arbizuko Udalak herrian hildako-
en aldeko agur zibilak egiteko
ordenantza indarrean da. Horren
arabera, erlijiorik gabe bizitzea
hautatu dutenen omenez halako
ospakizun duin nahiz pertsonala
egin ahal izateko, zenduaren bizi-
tza ikuskeraren araberako ekital-
diak antolatzeko aukera ematen
du ordenantzak. 

Alkateak edo hark eskuorde-

tzen duen zinegotziak emanen du
hileta edo agur zibiletarako gune-
ak erabiltzeko baimena, betiere
Arbizuko Udalaren Erregistrora
eskabidea aurkeztu ondoren.
Eskatzailearen datuekin batera,
hildakoarenak eman beharko
dira, eguna eta ordua zehaztea-
rekin batera.

Ospakizun horiek udaletxeko
batzar aretoan edo sarreran egi-

nen dira. Jende asko biltzea aurrei-
kusten bada eskaeran hori adie-
razi beharko da eta edukiera han-
diagoko udal aretoren batean egi-
teko baimena eskatu beharko da.
Aldi berean erabili nahi den mate-
rialen zerrenda gehitu beharko da.
Hileta edo agur zibilak astelehe-
netik igandera ospatu ahalko dira,
11:00etatik 13:00etara goizez, eta
16:00etatik 18:00etara arratsaldez.

Hildakoen aldeko agur zibilak 
arautu ditu udalak 

SAKANA

Osasunbidearen asmoa da orain
pixkanaka hasi eta 2017rako 50 eta
69 urte bitarteko nafar guztiak
kolon eta ondesteko minbiziaren
detekzio goiztiarreko programa-
ren barnean egotea. Ibarra osatzen
duten hiru osasun eskualdeetako
adin horretako sakandarrak pro-
gramaren bigarren fasean sartu-
ko dira.

Programa horren helburua da
kolon eta ondesteko hasierako
faseko tumoreak detektatzea,

hasierako sintomak agertzen hasi
aurretik; horretarako, sintoma-
rik gabeko biztanleen gorozkie-
tan odolik detektatzeko azterke-
ta eginen da. Horren bidez, biz-
tanleen artean ohikoena den
minbizi mota horretako intziden-
tziak eta heriotzak gutxitzea da
helburua, azken urteetan intzi-
dentziak handitu egin baitira,
bizi-itxaropenak gora egin duela-
ko eta bizimoduak aldatu egin
direlako (elikadura, sedentaris-

moa, obesitatea). 
Gaur egun, Nafarroako ema-

kumeen artean heriotza gehien
eragiten dituen minbizia da, eta
bigarren arrazoia gizonen arte-
an, biriketako eta trakeako min-
biziaren atzetik. Goiz diagnosti-
katzen bada, gaixotasun honen
kasu guztien % 90etan sendatu
daiteke; hala ere, ehunekoa % 50
baino ehuneko txikiagora jaisten
da fase aurreratuan detektatuz
gero.

Ibarrera bigarren fasean iritsiko da kolon
minbiziaren detekzio goiztiarreko programa

Olatzagutia»

Udala zinegotzi sozialistarik gabe Altsasun

Aldameneko herrian sozialis-
tek bi zinegotzi lortu zituzten.
Bi karguetako bat hutsik dago
2012ko ilbeltzean Mari Jose
Notario zerrenda buruak dimi-
sioa eman zuenetik. Zortzi hila-
betez ordezkaritza sozialista-
rik ez zen izan Javier Donlo zine-
gotziaren osasun arrazoiengatik.
Garagarrilean dimititu zuen eta
bere tokia Braulio Salvador Cal-
vok bete zuen. Irailean Altsasu-
ko Talde Sozialistak Salvador
alderditik botatzeko eskatu zuen,
zinegotzia “aldebakarrekotasu-
nez” jokatzen duela argudiatuz.
PSNtik adierazi dute hutsik dago-
en aulkia betetzeko hautagai
baten uko egitearen zain dau-
dela. 

Hasiera batean fiskaltzak hilketa
saiakeragatik sei urteko espetxe
zigorra eskatzen bazuen ere, eska-
era jaitsi eta aldeen arteko akordioa
lortu zen. Horren arabera, 25 urte-
ko M.V.C.O. altsasuarrari bi urte-
ko espetxe zigorra eta hiru urtean
biktimarengandik 200 metrora ez
hurbiltzeko agindua jaso du. Era-
gindako zauriengatik 658 euro eta
ondorioengatik 3.000 euro ordain-
tuko ditu. Aurrekaririk ez duenez,
ez da espetxean sartuko. 

Gertaerak joan den urteko gara-
garrilaren 21ean, 6:00etan izan ziren.
Gauean zehar hainbatetan elka-
rren kontra egin zuten bi gazte
berriro opatu ziren. Zigortua izan
denak besteak eskuan zuen botila
hartu eta harekin aurpegian jo
zion. Botila hautsi eta lepoan zaz-
pi cm-ko zauria egin zion. Hiru egu-
nez ezin izan zuen bere ohiko bizi-
modurik egin eta hamar eguneta-
ra sendatu zen. Sudurrean eta
lepoan orban bana gelditu zaizkio. 

Altsasu»

Bi urteko zigorra botila
batekin erasotzeagatik



Guaixe • 2013ko azaroaren 8a sakanerria 9

Auzokideen kexuen ondoren auzo-
konpostagailuak kiroldegi ondoan
jarri dira. Hiru zintzilikarioak kalean
gora eramanen dituzte

Garilean Iturritxo kalean zeuden
bi auzo-konpostagailuak eta hon-
dakin bilketa sistemako zintzili-
karioak kentzeko eskatu zuten
hainbat auzokidek. Auzo-konpos-
tagailuen usainarekin eta erakar-
tzen dituzten euliekin kexu ziren.
Hondakin organikoak pertzetan
utzi beharrean poltsetan uzten
zirela eta katuek haiek urratu eta
hondakinak lurrean barreiatuta,
zikin gelditzen zela ere salatu
zuten. 

Lastailaren 1ean bildu ziren
Sakanako Mankomunitateko
ordezkariak hondakin bilketara-

ko azpiegitura horiek erabiltzen
dituzten herritar guztiekin. Bile-
ran bertan jakinarazi zieten auzo-
konpostagailua tokiz aldatuko zela.
Kokapen berrirako hainbat auke-
ra eman zizkieten eta kiroldegi
ondoan dagoen larrialdi gunearen
ondoan kokatzea adostu zuten.
Aldaketa lastailaren 3an egin zen.
Gutxi batzuei etxetik urrun geldi-
tzen zaienez, auzo-konposta egite-
ari utzi eta atez ateko bilketara
aldatu dira. 

Hiru zintzilikarioak Iturritxo
kalean gora eramanen dira, Ingu-
rabide kalearen ondora. Lurre-
ra lotzeko torloju bereziak erabi-
li direnez haiek jarri dituen
enpresa noiz kenduko dituen zain
daude.

Zailtasuna

Hondakin bilketa sistema berria
ezarri den herrietan berdegune-
ak eta bestelako espazioak erabi-
li dituzte auzo-konpostagailuak

jartzeko. Mank-eko arduradunak
jabetu ziren Olatzagutia erdian
halako espazio gutxi daudela eta
jende asko bizi dela. Iturritxo kale-
an bilketarako azpiegiturak jar-

tzea hasierako proposamenean
jasoa zegoela adierazi digute eta
inork kexurik azaldu ez zuenez
ados zeudela ulertu zutela eta han
jarri zirela. 

Informazioa
Argibideak eskatzeko edo zalan-
tzak argitzeko 900 730 450
telefonora hots egin daiteke.
Edo www.sakana-
mank.com/hondakinak blogean,
www.facebook.com/sakanamank
eta www.twitter.com/sakana-
mank sare sozialetan informazioa
eskuratu daiteke.  Baita
info@sakana-mank.com e-pos-
taren bidez ere. 

Gaztaina latxa, gaztaina saboia,
sardaia, gaztaina-zigorra… hala-
ko hitzak ibiliko dituzte ahoan
bihar Bakaikun. Kultur Batzorde-
ak gaztain mozte eguna antolatu du.
Haren bidez garai batean basoko
fruitu horrek zuen garrantzia gogo-
rarazi eta basoaren kudeaketa nola

egiten zen jakiteko balioko du. 
Hitzordua larunbatean da,

10:00etan, Mandubita dermioan.
Beheko basoan ibilbide gidatua
antolatu du Bakaikuko Kultura
Batzordeak. Hura despeditu ondo-
ren, 12:30ean, Bakarrekoetxea
elkartean gaztaina moztearen

inguruko erakusketa ikusteko
aukera izanen da elkartean. Gaz-
taina mota ezberdinak daude eta
haiek dastatzeko aukera izanen
da. Gainera, Koxko tabernan
udazkeneko pintxoak eskainiko
dira, gaztainez, onddoz eta tripo-
taz egindakoak. 

Olatzagutia»

Bakaiku»

SAKANA

Iturritxo kaleko zintzilikariak aldatzear

Zintzilikarioak Ingurabide kalearen ondora eramango dira. 

Bihar gaztainak biltzera joango dira bakaikoarrak, 10:00etan. 

Gaztaina moztearen bueltan

Urte akaberarekin batera etxeko
txikiei eta ingurukoei opariak egi-
teko garaia izaten da. Euskaraz-
ko liburuak, musika edo jokoak
oparitu nahi eta zer oparitu ez daki-
tenek aparteko laguntza opatuko
dute Euskarazko Produktuen
Katalogoan. 16. urtez Euskal Herri-
ko 100 bat udal eta mankomunita-
tetako Euskara Zerbitzuk editatu
dute katalogoa eta 130.000 ale bana-
tu dituzte euskararen eremuaren
luze zabalean. 

Edizio berrituan gurasoendako
eta 16 urte bitarteko haur eta gaz-
teendako makina bat erreferen-
tzia opatu daitezke. Horretarako

merkatuan dauden produktuen
artean hautaketa egin dute berri-
tasuna, egokitasuna eta kalitatea

kontuan hartuta. Bilaketa errazte-
ko katalogoak zortzi atal ditu: musi-
ka, liburuak, aldizkariak, filmak,

jostailu eta jokoak, DVD eta infor-
matika, komikiak eta gurasoenda-
ko produktuak. Zenbait ataletan

adinaren araberako banaketa egi-
ten da eta bakoitzaren gutxi gora-
beherako prezioa ere erantsi da. 

www.katalogoa.org

Paperean dena jaso ezin denez,
Interneten Katalogoak askoz
ere eskaintza zabalagoa du, argi-
taletxeen denda birtualetan
zuzenean erosteko aukerare-
kin. Hala, merkatuan opatu dai-
tezken beste makina bat arti-
kuluren berri jaso daiteke sare-
aren bidez. 
Urte osoan bizirik eta egunera-

tua dagoen gunea da www.kata-
logoa.org, argitaletxeek berek
aukera baitute produktu berriak
zuzenean sartzeko merkaturatu
ahala eta deskatalogatuak geldi-
tu direnak kentzeko. Hartara,
webgunea urte osoan kontsulta
daiteke, eta irakurleek beren
komentarioak egin ahal izango
dituzte bertan, irakurri, ikusi,
entzun edota jostatzeko hautatu
duten produktuaren inguruan.

Euskara oparitzeko katalogo laguntzailea

Katalogoa www.katalogoa.org web gunean kontsulta daiteke. 



Higiezinak
LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Azi Iturri Txokoa elkartea alokatzen da.
Lizarragako festetan, azaroaren 22an, 23an eta
24an. Gutxienekoa 600 €. Enkantea azaroaren
10ean arratsaldeko 17:00etan izanen da elkartean
bertan.

Opatutakoak / galdutakoak
GALDUTAKOAK

Eguzkitako betaurreko beltzak. Galdu dira
Etxarrin. Otsoin eta Epele inguruan. Opatzen
duenak deitu 948 46 02 00 telefonora.

Ikastaroak
AESek ikastaro hauek antolatu ditu. Ingelera
C1 (aurreratua), 60 ordu, azaroaren 18tik urtarri-
laren 30era; 2D aurreratua eta 3D planoen disei-
nua, 40 ordu, azaroaren 25etik urtarrilaren
20era.

Shantala haur masaia. Jaiotzetik 12 hilabeteko
haurrei zuzendua. Lau sesioko ikastaroa. Azaroak
5, 7, 12 eta 14. Arratsaldeko 17:00etatik-
19:00etara Kattuka haur eskolan (Arbizu).
Interesatua bazaude edo informazio gehiago nahi
izatekotan jarri gurekin harremanetan: telefonoz
948- 56 70 09, emailez:
kattukahaureskola@gmail.com

IFESek hainbat ikastaro antolatu ditu
Iruñean. Informazio gehiago www.ifes.es, 948-
15 31 93 edo 948- 46 71 20. On line ikastaroak:
izen ematea http://www.ifes.es 

Forem Navarra – CCOO ikastaroak.
Informazio gehiago: www.foremnavarra.org

AIN-consulting ikastaroak. Informazio gehia-
go: 948 42 11 23 eta formacion.ain.es/

Oharrak 
Odol emaileak. Irurtzun: azaroaren 28an, arra-
tsaldez.

CAF-ELHUYAR beka. Zientziaren/teknologia-
ren eta gizartearen arteko elkarrekintza landuko
duten proiektuei lagundu nahi die sariketak.
Proiektuen izaera zientifikoa, artistikoa zein
soziologikoa izan daiteke, eta arlo zientifikoa eta
soziala harremanetan jartzea izan behar du haien

muinak. Ilbeltzaren 31ra arte. Saria 5.000€.
Informazioa: www.elhuyar.org.

Konposta hobetzeko saio praktikoa.
Azaroaren 16an, larunbatean, 10:30ean, Etxarri
Aranazko estalopetik. Aldez aurretik izena eman
udalean 948- 46 00 04 edo udala@etxarriara-
natz.com

Familia ugariendako laguntza ekonomikoak.
Aparteko gastuendako da: entzumen protesiak,
preskipzio optikoak, ortopedia. Eskaerak azaroa-
ren 16ra arte egin daitezke gizarte zerbitzuetan.

Argia ikastolari laguntzek. Laboral
Kutxa:3035 0102 39 1020046142; Rural Kutxa:
3008 0003 01 2598878821; Caixa: 2100 3695
18 2210009146; Kutxa: 2101 2505 16
0128446333.

Haurraren erritmoak errespetatzen dituen
eskola librea nahi baduzu. Deitu 661- 59 04
20 telefonora.

Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpai-
na. Informazio gehiago:
www.euskonews.com/laguntza
euskonews@euskonews.com, 943- 32 22 94.

Hizkuntzak – trukea. Informazio gehiago larre-
zabaldk@inigoaritza.com

3MBk kontu korrontea zabaldu du. Rural
kutxan eta jendeak han egin ditzake ekarpenak
3008 0093 66 2460985811

Auzolana Josefina Arregui klinikan.
Auzolanean parte hartu nahi dutenek 948- 56 38
50 (klinika) edo 689- 03 51 20 (Patxi) telefonoe-
tara hots egin dezatela.

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.
Bazkidea izan nahi duenak urtean 12 € edo nahi
duen kopurua eman dezake. Informazio gehiago:
amigosfosefinaarreguilagunak.blogspot.com eta
amigosjosefinaarreguilagunak@gmail.com

Eskuratu zure beleixeguaixe txartela. 50€ko
kuota urtean eta deskontu eta abantaila parega-
beak betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman
edo bete formularioa gure webgunean www.guai-
xe.net.

Nafarroako Ondarearen Defentsarako
Plataforma laguntzeko. Eliza katolikoak,

Iruñeako eta Tuterako Elizbarrutiaren bidez,
Nafarroako herrietan egiten ari zen ondare publi-
koen inmatrikulazioei aurre egiteko sortu zen.
Egoitza Iruñeko Estafeta kaleko 57. zenbakian
dago. Liburua argitaratu dute, hitzaldiak eman.
Laguntza jasotzeko ondoko kontu korrontea
zabaldu dute Nafarroako Kutxan: 2054/0142 68
9152623199.

Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean
eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari eta
abeltzainekin harremanetan jarriz edo hornitzaile
desberdinei eskatuz. Bertako eta urtaroko produktu
ekologikoen alde egiten du Lugorrik.  Lugorriko par-
taide egiteko 50 euroko kuota bakarra eskatzen da.
Lugorriko Lakuntzako dendan (Mankomunitatearen
parean) salgai dagoena: fruta, barazkiak, ogia,
ardoa, olioa, gazta, arroza, pasta, gailetak, txokola-
tea, haragia, behi esne eta esne begetalak, eztia,
arrautzak, garagardoa, lekaleak, ozpina…
Informaziorako: 656 711 130 (Gorka).

Herrialde behartsuak laguntzeko Etxarriko
boluntarioen kanpaina. Haietan premiazkoak
direnak, eta Etxarrin jasotzen direnak: udako
arropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa;
esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazteko maki-
nak; ordenagailuak; kanpin dendak… Nora era-
man: Etxarriko Eliz korta kalera, gaztetxe ondora,
irratia zegoen tokira, astelehen eta asteazkene-
tan. Harremanetarako: 948 460 804 edo 948
460 875 telefonoak.

Kultur bitartekaritza+ itzulpen zerbitzua
Sakanan. Sakanako Mankomunitateko
Immigrazio Zerbitzuak martxan jarria, etorkinekin
harreman zuzenean ari diren profesionalei, eta
baita etorkin beraiei ere, bai ahozko nola idatzizko
itzulpen zerbitzua eskaintzeko. Eskaintzen dena:
itzulpenak bai frantsesera nola arabierara, eta hiz-
kuntza ezberdinak direla medio, sor daitezkeen
gatazken aurrean bitartekaritza zerbitzua.
9:00etatik 10:30era osasun zentroetan,
11:00etatik 12:30era ikastetxeetan eta 13:00eta-
tik 14:30era gizarte zerbitzuetan. Astelehenetan
Etxarri Aranatzen, astearteetan Irurtzunen eta
ostegunetan Altsasun. Aurretik txanda eskatu
648 07 07 10 edo immigrazioa@sakana-
mank.com posta elektronikoan. 

Gazteendako sexualitate aholkularitza.
Hileko lehen astearteetan, 15:00etatik
17:00etara Altsasuko Intxostiapunta gazte gune-
an (Burunda kaletik sartuta. 948 564 785 telefo-

noa edo gazteria@altsasu.net helbidea). Adina:
12-30 urte. 

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-
tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.
Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:
kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.
Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, saka-
na_mintza@aek.org e-posta edo
sakanamintza.blogspot.com ataria. 

Euskal Memoria Fundazioak babesleak
behar ditu. Euskal Herriaren memoria berresku-
ratzea helburu duen Euskal Memoria Fundazioak
6000 babesle behar ditu. Informazio guztia:
www.euskalmemoria.com web gunean. 

Iparraldeko Ikastolak laguntzeko. Bi kontu
zenbaki zabaldu dituzte jendeak dirua emateko:
3035-0059-82-0590731197 (Euskadiko Kutxa)
eta  2101-0045-97-0003310786 (Kutxa).

Garraio laguntzarako diru bilketa. Sortzen
Ikasbatuazek eremu erdaldunekoak diren eta
ikasketak D ereduan egiteko beste eskualdeetara
joan behar duten ikasleen garraioa laguntzeko
Euskadiko Kutxan hurrengo kontu zenbakia
zabaldu du: 3035  0058  36  0581182278.  

Emakumeendako doako aholkularitza juri-
dikoa. Senarrak ez dizula seme-alaben aldeko
mantenu-pentsioa, tratu txarrak sufritzen ari baza-
ra, dirurik ez baina dibortziatu nahi duzula, izatezko
bikotearen eta ezkontzearen aldeak…
Emakumearen Bilgunera jo, Altsasuko Gure Etxean
(948 564 823 edo berdintasuna@altsasu.net). 

Ezgaituen Elkarteak bazkideak eta lagun-
tzaileak behar ditu. Sakanako Ezgaituen
Elkarteak bazkide kanpaina martxan jarri du.
Horretarako 660 29 96 17 telefonora hots egin
behar da. Bestalde, Sakanako ezgaituek aisia
behar dute. Laguntzailea izan nahi baduzu deitu
649 189 249 (Eladia). Eskerrik asko Sakanako
Ezgaituen Elkartetik. 

Itzulpen zerbitzua. Sakanako
Mankomunitatearen zerbitzua ibarreko udalek eta
mankomunitateek, komertzioek, enpresek eta
elkarteek erabil dezakete urte guztian zehar.
Doakoa da. Itzuli beharrekoak jendaurrean edo
agerian egon behar duen testua izan behar du.
Eskariak mankomunitateko euskara zerbitzura
egin behar dira (948 464 840 edo

itzulpenak@sakana-mank.com) Ez dira bilera edo
aktak itzuliko, ezta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko den ezer ere. Gehienez ere
5 orrialdeko dokumentuak itzuliko dira. 

Naziotasun eskubidearen urraketak salatze-
ko telefonoa. Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalean ageri den naziotasun eskubidea
urratzen jarraitzen dute frantziar edo espainiar
izatera behartzen gaituztenean. Gurea ez den
naziotasuna adieraztera behartzen gaituzten
bakoitzean (edozein izapide administratibo edo
ekonomiko egiterakoan, botoa ematerakoan,
etab.) salaketa egiteko telefonoa jarri du
Udalbiltzak: (0033) 559 595 648.

Saharan giza laguntza banatzeko garraio
basea. Hori egiteko Mugarik Gabeko Teknikari
eta Langileen Elkarteak kontu korrontea zabalik
du Rural Kutxan: 3008 0085 86 1463467025

Alkoholikoen lagun eta familiartekoen
laguntza taldea. AL-ANON elkartea alkoholiko-
en lagun eta familiartekoen laguntza taldea da.
Harremanetarako, deitu 639 400 406 telefonora. 

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA
NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doan
Guaixe astekarian: Saldu/erosi, erretan eman/ hartu, 
lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

HARREMANETARAKO

Telefonoa: 948-56 42 75
Posta elektronikoa: zorion@guaixe.net

Eskertzak eta eskelak osteguneko
goizeko 11:00ak arte jasotzen ditugu

Bidali mezua zorion@guaixe.net-era
edo hots egin 

948 564 275 telefonora

Mikel Arregi Marin
XXXIV. urteurrena

Zure irrifarra
zure alaitasuna,

gure artean bizirik.

Zure familia

Lakuntzan, 2013ko azaroaren 11n.

Guaixe • 2013ko azaroaren 8a10 oharrak

jaiotzak

•  Ane Eskiroz Moreno, urriaren
17an Etxarri Aranatzen.
• Khadim Ridial, urriaren 19an
Irurtzunen.
• Bruno Dario Apolo Urdin,
urriaren 25ean Etxarri
Aranatzen.
• Safae Missaoui, urriaren 28an
Irurtzunen.
• Daniel Vargas Florescu, urriaren
29an Arbizun.
• Anuska Lizarraga Herrero,
azaroaren 1ean Altsasun.

Heriotzak

• Juana Carabias Baiciergo,
urriaren 31n Altsasun.
• Maria Rosario Beloqui Sola,
azaroaren 5ean Irurtzunen.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da



kirola >>
PILOTA-

NAFARROAKO TXAPELKETAK:Pilota txa-
pelketako 4. jardunaldian Irurtzun eta Zuga-
rraldek berdindu zuten. Banaka Agirrek 18-

15 irabazi zion Irurtzungo Armendarizi. Bi-
naka, Ongayk eta Mitxelenak 9 tantotan utzi
zituzten Olano eta Iribarren (Zugarralde). 

Guaixe • 2013ko azaroaren 8a 11

PilotaPala

Aizkora

Sakanako Nesken 

VIII. Pala Txapelketa

26 biko lehian
Aurreko asteburuan hasi zen Saka-
nako Mankomunitateko Kirol Zer-
bitzuak, Etxarriko Nesken Pala Esko-
larekin batera antolatutako Saka-
nako Emakumeen VIII. Pala
Txapelketa. 26 biko daude lehian.
Gaur, ostiralean, 2. Jardunaldia joka-
tuko da Etxarri Aranazko Euskale-
rriari pilotalekuan. 

Aristorenatarrek irabazi

Nafarroako Erreminta Txapelketa-
ko Emakumezkoen Paleta Gomako
Txapelketan, 2. jardunaldian. Yani-
ra eta Saioa Aristorena ahizpa etxa-
rriarrek 30-22 irabazi zieten Leun-
dari eta Kontini. 

“Oso pozik gaurko partidarekin!!!
Eskerrik asko animo guztienga-
tik!!!!!” adierazi zuen astelehenean
Joseba Ezkurdiak twitter bidez. Ez
zen gutxiagorako. Final laurdene-
tako lehen jardunaldian Xalaren
kontra aritzea tokatu zitzaion eta
inork gutxi espero ez zuenean 19-
22 irabazi zuen arbizuarrak. “Ezin
dut sinetsi ere” zioen ETBko kame-
ren aurrean, pozik eta harrituta.
Final handi bat balitz bezala goza-
tu zuen garaipena. 

Hurrengo partida Irujo irabaz-
tetik datorren Aimar Olaizola oila-
rraren kontra jokatuko du, astele-
henean, Tolosako Beotibarren. Ea
berriro sorpresa ematen duen. 

Sakeak eta abiadura
Hasieran 10-4 aurreratu zen Xala.
Ezkurdia ez zen oso fin ibili erres-
toan. Baina behera egin beharre-
an, egoerari buelta ematen hasi zen.
Sakea izan zuen bidaide.Eroso ari-
tu zen partidak izan zuen erritmo

bizian, eta sekulako pilotakadak
jotzen hasi zen, abiadura handiko-
ak. Xala desoroso sentitzen hasi zen
eta tantoak galtzen hasi zen.Lehia
oso estua bilakatu zen, eta  19ko ber-
dinketaren ondoren, azken hiru
tantoak Ezkurdiaren aldean erori
ziren. Katedra, dirua eta pronosti-
koak kontra zituen baina lehen
puntua lortu zuen arbizuarrak. 

Aimar ondo iritsiko dela uste
du arbizuarrak
Aimar Olaizolak Irujoren kontra
irabazitako partidan minduta
bukatu zuen. Ezker hankan zain-
tiratua du goizuetarrak. Baina
asteleheneko partidara ongi iritsi-
ko dela uste du Ezkurdiak. “Aima-
rrek esku bat atzean lotuta izan-
da ere, aukera handia luke irabaz-
teko. Bere jokoa egiteko ez du
arazorik izango eta bere kontra-
ko partida oso zaila izango da” adie-
razi dio arbizuarrak Berria egun-
kariari. 

Ezkurdiak argi du bere jokoa egi-
ten segitu beharra duela. “Eraso-
an jokatu, pilotari abiadura eman,
nik agindu eta aukera dudanean
ondo bukatu”. 22 urterekin txapel-
ketako gazteena da. “Gazteena bai,
baina ilusio handiena duena ere.
Aurten ikasteko nahi dut aprobe-
txatu. Ligaxkan sartzea eta horre-
lako pilotariekin jokatzea gauza
handia da niretzat. Dena berria da
eta oso ondo etorriko zait esperien-
tzia hartu eta ikasteko” gaineratu
du.  Finalerdietara sartzeko auke-
rekin ikusten ote den galdetuta
“aukera beti dago baina badakit oso
zaila izango dela” erantzun du.
“Aimarren eta Irujoren kontra aha-

lik eta gusturenen gelditzea da
orain inportanteena. Momentu
onean nago eta hori aprobetxatzen
saiatuko naiz” azpimarratu du. 

Floren Nazabalek gainontzeko aiz-
kolariak baino koska bat gorago
jarraitzen du. Hala demostratzen
ari da behin eta berriz. Larunbate-
an Urrezko Aizkorako Txapeldunen
Ligan sailkatutako lehen hiru aiz-
kolariek, Floren Nazabalek, Aitzol
Atutxak eta Juanjo Lopez Azpili-
kuetak Kopa jokatu zuten eta aurrei-
kusi moduan etxarriarra izan zen
txapelduna, alde handiarekin. Era-
bateko nagusitasunarekin lortu
zuen Kopa altxatzea. Egin beharre-
ko 6 lanak kontuan hartuta 22 minu-
tu eta 9 segundo behar izan zituen
etxarriarrak, bigarren sailkatu zen
Juanjo Lopez Azpilikuetari 3 minu-
tu eta 4 segundo atereaz. Aitzol
Atutxak 5 minutu eta 3 segundo
gehiago behar izan zituen. 

Lehen proba, 45 ontzakoa aha-
lik eta kolpe gutxien emanda moz-
tekoa izan ezik, gainontzeko pro-
ba guztietan gailendu zen Naza-

bal: 45 ontzakoa erlojuz kontra,
zutikako kana-erdikoa, 60 ontza-
koa zeinek lehenago ebaki, 45
ontzakoa zutik, 45 ontzakoa etza-
na, eta 4 kana-erdiko iraupen pro-
ba. Urrezko Aizkorako Txapeldu-
nen Liga irabazi ondoren, Kopa ere
lortu du etxarriarrak. Zorionak!

Nafarroakoa eta Euskal He-
rrikoa prestatzen
Atzera ere garbi geratu da etxarria-
rrak sasoi betean jarraitzen duela
eta, egun, aizkolari osoena eta one-

na dela. Aurki bi final inportante
jokatuko ditu Nazabalek. Azaroa-
ren 15ean Nafarroako Lehen Mai-
lako Aizkora Txapelketako finala
jokatuko du, Donezteben, eta aben-
duaren 8an Euskal Herriko maila
nagusiko finala, Elgoibarren. Pal-
mares izugarria dauka etxarria-
rrak. Egun Nafarroako 7 txapel eta
Euskal Herriko 6 txapel ditu etxa-
rriarrak, eta Urrezko Aizkora 8
aldiz irabazi du. Izugarria. Baina
oraindik beste txapel batzuk gehia-
go lortzeko aukera badu. 

1.jardunaldiko emaitzak:

Kimuak:
Elorri-Saioa 9 / Uxue-Naroa O. 18
Kadeteak:
A.Nagore-Maddi 18 / Maddi-Amaia 25
Irati I.-Ane 15 / Garazi-Aiora 25
Ariane-Uxue 25 / Irati L.-Lide 16
Gazteak:
Olaia-Izar 25 / Ainara-Ekhiñe 12
Irati-Miriam 18 / Uxue-Andrea 25
Helduak:
Maite-Saioa 30 / Naroa-Garazi 3
Laura-Magore 30 / Ainhoa-Maddi 16

Kopa altxatuta, EHkoa 
eta Nafarroakoa buruan
Floren Nazabalek erraztasun handiz irabazi du Urrezko Aizkorako Txapeldunen Ligako Kopa

Urrezko Aizkorako Txapeldunen Ligako
Kopa

1. Floren Nazabal 22:09
2. Juanjo Lopez Azpilikueta 25:13
3. Aitzol Atutxa 27:12

Nazabal, Lopez Azpilikueta eta Atutxa. Etxarriarra, egun, aizkolari onena da. 

2. jardunaldia 

Gaur, Etxarri Aranatzen
Kimuak: 
Uxue-Naroa O. / Naroa-Irantzu
Maitena-Elai / Ane-June
Atsedena: Elorri-Saioa
Haurrak:
Amaiur-Naroa L. / Aroa-Oihane
Maddalen-Nahia / Dinora-Ainhoa
Kadeteak:
Maddi-Amaia / Ariane-Uxue
Irati L.-Lide / Irati I.-Ane
Garazi-Aiora / A.Nagore-Maddi
Gazteak:
Uxue-Andrea  / Olaia-Izar
Ainara-Ekhiñe / Andrea-Irati L. 
Atsedena: Irati-Miriam
Helduak
19:30ean: Naroa-Garazi / Laura-
Nagore
20:15ean: Aitziber-Ixone / Mai-
te-Saioa
21:00etan: Ainhoa-Maddi / Yani-
ra-Rebeka

Lau t´erdia. Final
laurdenetako ligaxkako
2. jardunaldia
Xala – Martinez de Irujo(larun-
batean, 17:30ean, Ogetan. NITRO)
Bengoetxea VI.a – Idoate (igan-
dean, Astelenan, 17:00etan. ETB1)
Saralegi – Arretxe II.a 
Olaizola II.a – Ezkurdia (Azken
bi partidak astelehenean,
16:30ean, Beotibarren. ETB1)

Ezkurdia, berriro
sorpresa ematera
xala menpean hartu eta gero, astelehenean Aimar Olaizolaren

kontra ariko da

Aimar Olaizola eta Ezkurdia, Binakakoan lehiatu zirenean. 

Pilota

Bakaikoa Gazteen
Mailako Buruz
Buruko finalera
Labrit pilotalekuan jokatu ziren Nafar
Kirol Jolasen Gazteen mailako Buruz
Buruko finalerdiak, asteazkenean.
Huarteko Lasori 18-15 irabazi zion
Erreka taldean dabilen Bakaikoa
etxarriarrak, partida oso bizian. Laso
aurreratu zen, baina partida bukae-
ran lortu zuen garaipena Bakaikoak.
Etxarriarrak Mateo (San Miguel) iza-
nen du aurkari finalean. 

Mendia

Noveleta eta Makeda
Jinbar ur-jauzia
lehenengoz jaistera
Astelehenean 5 espeleologo nafarrek
Etiopiako bidea hartuko dute. Tarte-
an daude Evaristo Noveleta eta Isma-
el Makeda irurtzundarrak. Helburua
Etiopiako Jinbar ur-jauzia jaistea da,
Etiopiako ur-jauzi handiena eta Afri-
kako bigarren handiena dena.  500
m inguruko salto bertikala da, orain-
dik esploratu gabe dagoena. Ur-jauzi
hori historian lehen aldiz jaitsi nahi
dute nafarrek, Ondoren Monte Ras Das-
hen mendia (4.533 m) eskalatzea da
erronka, Etiopiako mendirik handie-
na. Biak Simien Mountains Parke
Nazionalean daude.

Helburuak

Espedizioarekin Etiopian barrankis-
moa ezagutarazi nahi dute, bertako
garapen turistikoa eta ekonomikoa bul-
katzen lagun dezan. Jinbarren bidea
zabaltzeaz gain, etorkizunetarako
espedizioetarako beste jaitsiera posi-
bleak zehaztu nahiko lituzkete. Guz-
tiarekin pelikula filmatzea litzateke
beste asmo bat. Informazio guztia
ondoko blogean topa daiteke: ethio-
pia-canyon.blogspot.com.es. 

Evaristo Noveleta-
rekin eta Ismael
Makedarekin bate-
ra Jose Javier Ruiz,
Iñigo Barbarin eta
Iker Garcia joango
dira Etiopiara. 



Guaixe • 2013ko azaroaren 8a12 kirola

Saskibaloia

Kiroldegia

Futbola

federatutako txapelketa

3. MAILA
11. jardunaldia 

Lagun Artea 1 – Valle de Egües 3

Lagun Arteak ez zuen ongi jokatu eta
Eguesibarrek merezimendu osoz irabazi
zuen partidan. Iruñerrikoak aurreratu ziren,
eta nahiz eta Bakaikoak berdintzea lortu,
bigarren zatian Eguesibar Lagun Artearen
gainetik pasatu zen.

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 p

13. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 p

Asteburuko jardunaldia
Cortes – Lagun Artea

(Larunbatean, 16:00etan, Cortesen)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
8.  jardunaldia 

Altsasu 2 – Lagunak B 2

San Jorge 1 - Etxarri Aranatz 4

Amaya 0 – Lagun Artea B 1

Altsasuk ez du partidarik galdu. Lagunak B
taldearekin bina berdindu eta gero, 2.
postuan daude Claverren mutilak, Beti
Kozkor liderrarengatik puntu eskas batera.
Lagunak izan zen hasieran aurreratu zena,
baina Altsasuk berdintzea lortu zuen.
Atzera ere Lagunak gola egin zuen, baina
partidaren bukaera aldera bina berdindu
zuen Altsasuk, puntu bat poltsikoratuz. 
Etxarrik garaipen potoloa lortu zuen,
Iruñean San Jorge taldeari 1-4 irabazi eta
gero. Etxarriarren animorako oso ongi
etorri da gol sorta hori. Bukatzeko,
Amayari 0-1 irabazi zion Lagun Artea B-k. 

Sailkapena >>
1. Beti Kozkor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p
2. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 p

11. Lagun Artea B  . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
12. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . . .7 p

Asteburuko jardunaldia
Ardoi – Altsasu

(Larunbatean, 16:15an, Zizur Nagusian)
Lagun Artea B – Baztan

(atzeratuta)
Etxarri Aranatz – Universidad de

Navarra

(Igandean, 15:30ean, Etxarri Aranatzen)

Futbola

Sakanako 

Futbol 8 Txapelketa

3. jardunaldia jokoan
Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak antolatuta, abian da
Kimuen Futbol 8 Topaketa. Aipatu
topaketa txapelketa moduan joka-
tzen ari da eta asteburuan joaneko
lehendabiziko jardunaldia jokatu
zen. Igandean 3. jardunaldia hartu-
ko du Altsasuko Dantzalekuk. 

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak Sakanako I. Saskibaloi
Topaketak antolatu ditu, hainbat
laguntzailerekin batera: Irurtzun,
Etxarri Aranatz eta Altsasuko Uda-
lak, Altsasu eta Irurtzungo Saski-
baloi Taldeak eta Andra Mari ikas-
tola. Aipatu topaketetan premini
mailako taldeak ariko dira, 8 urte-
tik 10 urtera bitarteko neska-muti-

koak, eta azarotik maiatzera aritu-
ko dira lehian, Irurtzunen, Etxarri
Aranatzen eta Altsasun. Helburua
saskibaloia sustatzea da eta Saka-
nako talde eta neska-mutikoen arte-
ko harremana bulkatzea. Ez da txa-
pelketa lehiakorra, eta horregatik
ez da sailkapenik eginen. 

Partidak igandetan jokatuko
dira, Altsasuko Zelandi kirolde-

gian edo Etxarri Aranazko San
Donato ikastetxeko pilotalekuan.
Zelandin jokatzen direnean bi par-
tidak batera jokatuko dira. Aldiz,
Etxarrin bata bestearen atzetik.
Hasiera batean 4  talde lehiatuko
dira: Putterri, Beriain, Martin-
sasti eta Balankaleku. Irurtzungo-
ek aurrerago eginen dute bat, tal-
dea osatzen dutenean. 

Egutegia
Topaketan 12 jardunaldi jokatuko
dira, apirilaren 13ra bitartean. Api-
rilaren 27an herri ezberdinetako
neska-mutikoek nahasita jokatze-
ko aukera izango dute, Lakuntzan.
Berdin maiatzaren 11n, Irurtzunen.
Maiatzaren 25ean saskibaloi 3x3
jardunaldia antolatuko dute Altsa-
sun, azken festa moduan. 

Sakanako Mankomunitateko Eus-
kara Zerbitzuak kirol begirale eta
entrenatzaileendako Ikastaroa
antolatu du, Kirol Zerbitzuarekin
batera bulkatutako Kirola Euska-
raz ekimenaren barruan. Helburua
kirol jardueretan euskararen era-
bilera sustatzea da, eta talde bere-
an ikasle euskaldunak eta erdaldu-
nak daudenean nola jokatu jakitea. 

Metodologia
Ikastaroa Ttakun Kultur Elkarte-
ak emanen du eta Hezitzaileek asko
egin dezakete metodologian oina-
rritua dago. Entrenatzaile, begira-
le eta hezitzaileei euskararen era-
bilera modu planifikatuan eta sis-
tematikoan lantzeko bide bat
proposatu nahi zaie, eta lan hori
egiteko estrategia eta tresna zeha-
tzak eskainiko zaizkie. Ikastaroan,
taldekideen hizkuntza errealita-
tea aztertuko da, errealitate horie-

tako helburuak zeintzuk izan dai-
tezkeen aztertuko da, eta hizkun-
tza-helburuak lantzeko estrategiak
aurkeztuko eta landuko zaizkie.
Egoera errealetan grabatutako
bideoak landuko dira eta jolas eta
dinamiken bidez estrategiak pro-
batuko dira. 

Bi talde

Iraupena 4 ordukoa da (2 orduko bi
egun). Talde bat azaroaren 16an eta
23an ariko da (larunbatak), 11:00eta-
tik 13:00etara, eta beste taldea aza-
roaren 19an eta 26an (astearteak),
11:00etatik 13:00etara, biak Lakun-
tzako udaletxean. 

Azaroaren 13ra arte
Ikastaroa kirol begirale edo entre-
natzaileendako ikastaroa da bere-
ziki, baina eskola orduz kanpoko
beste jardueretan lan egiten duten
hezitzaileek ere parte hartu deza-
kete: aisialdiko begiraleak, antzer-
ki, dantza edo eskulan irakasleak,
jangelako begiraleak… Izena ema-
tea zabalik dago azaroaren 13ra arte,
Mank-eko Euskara Zerbitzura joz
(948 464 840 edo euskara@sakana-
mank.com). Taldeak ateratzeko,
gutxienez, 10 hezitzaile behar dira
eta gehienez 20.

Zazpi talde ari dira lehian Futsal
Sakana 2013-2014 areto futbol txa-
pelketan. Momentuz Arbizu eta
Auzomotojorik dira liderrak, seina
punturekin. Atzetik daude Racing
San Migel eta Biltoki, hiruna pun-
turekin, eta Iturmendi, Etxarriko
Gaztetxie eta Bunker, punturik gabe. 

3.jardunaldia

Igandean, Altsasuko Dantza-
lekun
11:30etan: Urdiain – Kaixo
11:30etan: Txartel – Dantzaleku
12:30etan: Etxarri Aranatz – Arbi-
zu K.T.
12:30etan: Lagun Artea – Sayas
Atseden: Tipi Tapa

1. jardunaldia

Azaroak 10, igandea, Altsasu-
ko Zelandi kiroldegian
11:00etan: Putterri – Beriain
11:00etan:Martinsasti – Balanka-
leku

3. jardunaldia 

Larunbatean, Uharte Arakilen
16:00etan: Auzomotojorik – Bil Toki 
17:00etan: Etxarriko Gaztetxie –
Bunker 
18:00etan: Racing San Migel – Itur-
mendi
Atsedena: Arbizu K.T.

Futsal Sakana Txapelketa

Arbizu eta
Auzomotojorik lider

2.jardunaldiko emaitzak

Etxarriko Gaztetxie 3 – Racing San Migel 15

Bunker 1 – Auzomotojorik 8
Bil Toki 1 – Arbizu K.T. 8
Atsedena: Iturmendi
Informazio guztia: www.futsalsakana.es

Peio Goikoetxea udako futbol campusa gidatzen, euskaraz. 

Mutil talde bat entrenatzen, Altsasun. 

Euskararen erabilera sustatzeko kirol
monitoreendako ikastaroa
Mank-ek antolatu du eta lau orduko bi saio izanen dira, bata astearteetan eta bestea larunbatetan

Kirola Euskaraz

Orokorrean euskararen erabilera
murritza da Sakanako kirol mun-
duan. Arazo nagusietako bat kirol
begirale euskaldunak aurkitzeko
arazoa da. Baina begiraleak eus-
kaldunak direnean ere, euskara-
ren erabilera ez da gehiegi landu.
Horregatik Mank-eko Kirol Zerbi-
tzuak eta Euskara Zerbitzuak jarri
zuten martxan, elkarlanean, Kiro-
la Euskaraz egitasmoa, Sakanako
kirol jardueretan euskararen era-

bilera bukatzeko. 
Kirol Zerbitzuak 2007an haurren-
dako kirol eskaintza aztertu zuen
eta azterketa hori eguneratzeko
premia ikusi da. Horrela, herriz herri
udalen eta herriko taldeen kirol
eskaintzaren datuak jasoko dira.
Asmoa urtero jarraipena egitea da.
Bestetik, begirale euskaldunen lan-
poltsa eguneratu du Kirol Zerbi-
tzuak. Aipatu lan-poltsan izena
emateko Kirol Zerbitzuarekin jarri
behar da harremanetan
(kirolak@sakana-mank.com). 

Sakanako I. Saskibaloi
Topaketak abian
Premini mailakoak ariko dira, astebururo, maiatzera bitartean

Areto futbola

Urdiaingo I.
Frontenis Txapelketa
martxan 
28 bikote ari dira lehiatzen, 4
multzotan

Urdiaingo Gazte Asanbladak anto-
latutako Urdiaingo I. Frontenis Txa-
pelketa asteburuan hasi zen. Guz-
tira 28 bikote ari dira lehian, 4 mul-
tzotan banatuta. Hasieran ligaxka
jokatuko da eta multzo bakoitzeko
onenek egingo dute aurrera. Infor-
maziorako: urdiaingo gazteasan-
blada.blogspot.com.es.

Frontenisa

28 bikoteak

1. Taldea: Andoni Etxeberria-
Koldo Murgiondo, Goyo Cha-
morro- Jose Cano, Ane Eskala-
Uxue Mendinueta, Iker Flores-
Carlos Galarza, Aritz Arbizu-
Gurutz Zubiria, Miguel Ocaña-
Angel Arrieta eta Alex Lopez de
Goikoetxea-Julen Goikoetxea.
2. Taldea:  David Irigoien- Oihan,
Eneko Larraza- Mikel Galarza,
Eneko Vilar-Ander Iraizoz, Jose-
ba Juango-Ekaitz Alegria, Gaiz-
ka Ocaña-Julen G.A., Iker Etxe-
berria- Miguel Javier eta Xabi
Maiza-Endika Mendinueta.
3. Taldea: Iñaki Berastegi- Imanol
Etxarri, Aritz-Iñigo, Mikel Oter-
min-Peio Bengoetxea, Kepa
Paniagua-Ander Galarza, Iker
Alustiza-Adur Irigoien, Aitor Gabi-
rondo-Alain Gabirondo eta Josu
Reparaz-Oihan Mendinueta.
4. Taldea:  Gaizka Lanas-Asier Par-
do, Eneko Lopez-Urko Gabiron-
do, Ion Mendia-Unai Azkona, Jon
Irigoien-Jon Etxarri, Aitor Zubi-
ria-Lukas Fernandez, Iker Zebe-
rio-Ibon Ruiz de Egino eta Mikel
Lizarraga-Asier Berastegi.
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Atletismoa Motoziklismoa

Gimnasia erritmikoa

Igandean jokatuko da 49. Behobia-
Donostia lasterketa entzutetsua
(20 km), 28.000 korrikalarik har-
tuko dute parte. Aurreko urtean
116 sakandarrek despeditu zuten
proba, eta aurten ere korrikalari
sakandar ugari espero dira. 

Gurpildun aulkian parte har-
tuko dutenek 9:30ean hartuko dute
irteera, irristalariek 9:40ean eta
korrikalariek 10:00etan.  

Aurreko ostiralean ligako parti-
dan Inter Movistarren kontra ongi
jokatu zuen Magna Nafarroa Xotak,
baina Inter talde ahaltsua da, aurre-
kontu potoloari esker izar handiak
dituena, egun munduko jokalari
onena den Ricardinho tartean. Eta
alde horri esker irabazi zuen Inte-
rrek, 2-5. “Interren kontra irabaz-
teko ez duzu partida on bat egin
behar; partida perfektua egin behar
duzu” azaldu zuen Imanol Arregik. 

Errekuperatzeko tarterik  gabe,
asteartean Errege Kopako final
hamaseirenak jokatu zituen Mag-
nak 2. B mailako Maxon-Montca-
da taldearen kontra.  Taldean argi
dute aurten lehentasuna liga dela,
eta zituzten baja ugariak –Dani Sal-
dise, Eseberri, Usin eta Jesulito–
asko nabaritu ziren Katalunian.
Partida hasi eta berehala 2 gol sar-
tu zituzten katalandarrek. Magnak
distantziak txikitu zituen Javi Sal-
diseren golari esker, baina Maxo-

nek 3. gola sartu zuen. Dena eman
zuen Magnak baina ezin izan zuen
markagailua irauli.  

Errege Kopatik kanpo, ligan
murgilduko da, atzera ere,
Magna.Egun sailkapenean 7.a da
Irurtzungo taldea ( 12 puntu). Gaur,
ostiralean, Umacón Zaragozaren
kontra ariko da. Eta errekuperatze-
ko apenas tarterik gabe, asteartean
12. jardunaldiko partida jokatuko
du Bartzelonaren kontra. Erotzeko
moduan. 

Munduko Motoziklismoko 18. eta
azken proba jokatuko da igandean
Valentzian, Chesteko zirkuituan.
Alex Mariñelarenak (Blusens Avin-
tia, Kalex) gaur, ostirala, jakingo
du proban aritzeko moduan izanen
den edo ez. Japoniako erorikoan
ezker eskumuturra 4 tokitan hau-
tsi zitzaion pilotu irurtzundarra-
ri. Aurreko ostegunean egin zioten
ebakuntza eta atzotik Chesten dago.
“Bertako medikuek eman behar-
ko didate baimena proban aritze-
ko. Gaur probatuko dut, ebakun-
tzaren ondoren badut gogoa moto-
rrera igotzeko. Ea zer esaten didaten
medikuek. Oinazeak ditut, baina
igandean lehiatzea espero dut”
azaldu digu. 

Moto 2 mailan Pol Espargarók
(Tuenti HP 40, Kalex) irabazi du
Mundiala. Aldiz, Moto GP eta Moto
3ko mundialean ez dago ezer zehaz-
tuta eta Chestek erabakiko du.
Larunbatean entrenamendu ofi-
zialak jokatuko dira eta igandean
lasterketa (Zuzenean Tele5 kate-
an). Mariñelarenari lasterketan
aritzeko baimena ematen badio-
te, nahikoa eta soberan izango du
proba bukatzearekin. “Orain arte
jokatu ditudan lasterketetan izan-
dako progresioa ona izan da, eta
Chestera sasoi betean heltzea gus-
tatuko litzaidake, noraino hel nai-
tekeen ikusteko. Ea nola erantzu-
ten dudan gaur” gaineratu digu
irurtzundarrak. 

Magna Errege Kopatik kanpo
gaur umacon zaragozaren kontra jokatuko du magna xotak

»

www.behobia-sansebastian.com
Probaren informazio guztia.

Behobia-
Donostia
helburu

Iskiza Sakana gimnasia erritmika-
ko taldeak gogor ekin dio denbo-
raldiari. Ohiko entrenamenduez
gain, makina bat lehiaketetan ari-
tu dira azkenaldian. Horrela, urria-
ren 26an, Logroñon, Iskizako
kimuen taldekoak lehenak geratu
ziren euren kategorian. Aurreko
asteburuan lanez gainezka ibili
ziren. Larunbatean, Beti Aurrera
torneoan, Iskizako kimuen talde-
koak bigarrenak izan ziren eta
Iskizako juniorrak hirugarrenak.
Eta igandean, Anaitasuna Torne-
oan, kimuak bigarrenak izan ziren
eta juniorrak laugarrenak. 

Iskizakoak
txapelketaz
txapelketa

Espainiako
Txapelketara 

Abenduaren 12tik 15era Espai-
niako Gimnasia Erritmikoko Txa-
pelketa jokatuko da, Granadan.
Iskiza Sakanakoak azken 4 hila-
betetan gogor entrenatzen ari
dira txapelketa prestatzeko.
Kategoria absolutuan lehiatuko
dira eta ea zorterik onena duten. 

Javi Saldisek gola sartu zuen. 

Mariñelarena Chesten

Igandean irteera hartuko duen edo ez gaur jakingo du Irurtzungo pilotuak. 
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kultura >>
PIPAF HEGAN&DREAMEN: Erkuden de Andres Ima-
zek Iruñeko Kale Nagusian duen espazio sortzailean
Pamplona International Performance Art Festival
(PIPAF) jaialdiko haur tailerrak hartuko ditu. 

Egurrezko egiturak

Betiko arian jarraitzeagatik, gaur-
koan ere, beti buruan ditudan egu-
rrezko egiturez hitz egingo dut. Bes-
te batzuetan esan dudan bezala, egu-
rrezko egiturak oso nabarmenak
izan dira gure gizartean orain dela
gutxi arte. Gero hormigoiaren sorre-
rarekin gure eraikuntzetatik baz-
tertuak izan dira. 
Dirudienez, egurra gehiago industria-
lizatu denetik, pixkanaka gure gizar-
tera itzultzen ari da aukera anitz ema-
nez. Izan ere, lehen egur egiturak zuhai-
tzen neurrietara mugatuak zeuden,

baina gaur egun 40 m baino handia-
goko elementuak egin daitezke egur
laminatu kolatu sistema dela eta.  
Gaur Sakanan gauzatu dugun adi-
bide bat azaldu nahiko nuke. Hau
Arbizuko Alain Berastegi bere kabuz
eraikitzen ari den borda izango litza-
teke. Bere garaian Alainek, nire anaia
Pellori eta niri, egurrezko borda bat
egiteko asmoa zuela esan zigun eta
horren egitura diseinatzeko enkar-
gua egin zigun.
Plantan 25x15 m-ko neurria izan
beharko zuen borda bat zen. Zaba-
leran 15 m-ko distantzia gainditze-
ko, egur laminatuz eginiko portiko

sistema batera jo genuen. Portiko
nagusiak sekzio aldakorra duten ele-
mentuez egitea  proposatu genuen
eta hauen lotura garrantzitsuenak tor-
nilozko koroekin osatu genituen.
Oinarri guztiak hormigoizko hanka
batzuen gainean egitea ezinbeste-
koa ikusi genuen, ahal den heinean
egurra uraren kontaktu jarraietik
urruntzeko. Gainontzeko egitura, sis-
tema konbentzionalago batekin disei-
natu genuen. 
Nahiz eta eraikin hau bukatu gabe
egon, argazkian ikus daitekeen
moduan, emaitza ezin hobea izan-
go delakoan nago. 

Pozgarria iruditzen zait Sakanan
horrelako eraikinak  ugaritzen ari
direla ikustea. Ea horrelako adibi-

deak ikusita, aukera gehiago ema-
ten dizkiogun beti gertu izan dugun
material ekologiko honi. 

bazterretik

Andoni Igoa

H
aizea ilobari eskainita-
ko album ilustrazioare-
kin sormenari bide
berria ireki dio Iker Uri-

bek (www.ikneuk.com). Muralak
egiten aritua, ilustrazioa ikasten
ari da lakuntzarra egun. Beleixe
Irratian (FM 107,3)Uribek aitortu
du beti idatzi izan duela, langin-
tza horretan oso konstantea ez
dela izan aitortzearekin batera.
“Istorioak sortzea asko gustatzen
zait. Oso gustuko dut bai hitzez bai
irudiz istorioak sortzea. Eta espe-
ro dut hor segitzea”. 

Ilobak oheratzerakoan ipuinak
kontatzen zizkiela azaldu du sor-
tzaileak. “Burua askatzen nuen.
Egia esan oso fantasiosoa naiz eta
fantasia hutsezko ipuinak ateratzen
zitzaizkidan”. Bat baino gehiago
idatzi zituen. “Hau ez dakit zerga-
tik aukeratu nuen Etxepare sari-
ra aurkezteko”. Ez zuen saririk ira-
bazi, eta ez zuen editatzeko asmo-
rik.  Baina uda ondoren
ordenagailuan zuen lan hura
eskuartean izatea eta zabaltzea
merezi zuela pentsatu zuen Uribek.
“Auto-editatzea erabaki nuen. Nahi-
koa arrakasta izaten ari da. Eskuz
esku ale batzuk saldu ditut, 10 euro-
tan. Gehiago eginen ditut”. Lana-
rekin pozik gelditu da lakuntzarra. 

Ipuina 
Uribek berak idatzi eta ilustratu
duen aurreneko albumean Mad-
di eta bere aitona Beppo dira pro-
tagonistak. “Haien mundu parti-
kularra eta fantasiazkoa da, asko-
rako eman de zakeena”.
Sortzaileak Beleixe Irratian (FM
107,3)azaldu duenez, “Beppo oso

zaharra izan arren, beti dago lane-
an, gauzak asmatu nahi ditu. Ongi
pasatu nahi du. Eta fantasia asko
erabiltzen du. Maddi, berriz, aito-
naren mundu hori erabat disfru-
tatuz bizi du, zoragarri. Aske sen-
titzen da”. 

Haiekin batera, Troski txerri-
txoa eta Lur untxia dira protago-
nistak. “Bizikleta izan daiteke isto-
rioa dinamizatzen duena. Azken
batean, bizitza ibiltzea eta gauzak
egitea da. Txirringak horretara-
ko aukera ematen digu”. 

Lauren ibileren berri emateko
teknika mistoa erabili du Uribek:
koloretako arkatza eta ordenagai-
lua. “Collagearekin jolastu nahi
nuen pixka bat. Gauza berriak
probatu”. Horretarako, besteak
beste, egunkari zatiak erabili ditu.
“Batzuk aukeratuak dira, eta bes-

teak ez, denboraz oso justu ibili
nintzelako.  Nik bakarrik dakiz-
kit, baina ipuinaren barruan isto-
rio gehiago daude”. 

Royo dantza
tradizionalari
buruzko jardunaldi
zientifikoan 

Nafarroako Unibertsitate
Publikoko (NUP) Nafarroako

ondare ez-materialaren Artxibo-
ak eta Ortzadar Euskal Folklore
Elkarteak jardunaldi zientifiko
bat antolatu zuten, herenegun
izan zena. Dantza tradizionalaren
Atlasa Nafarroan proiektua aur-
keztu zen. Herrialdeko 275 dan-
tzaren berri zehatza emanen du.

Jardunaldian Nafarroako dan-
tza tradizionalaren identifikazioa,
dokumentazioa eta ikerketa nola
egin aztertu zen. Nafarroako Dan-
tzarien Biltzarraren koordinatzai-
le Iosu Royo aritu zen hizketan.  Irur-
tzundarrak Dantza tradizionalaren
identifikazioa eta dokumentazioa
Nafarroan: boluntariotza izenbu-
rua duen azalpena emanen du. 

Tximino baten giza
kondizioari buruzko
hitzaldia
Gaur, 22:00etan, Etxarri Aranazko
kultur etxean

Jon Barbarinek Tximino jakin-
tsua obra antzeztuko du gaur,

eszenatokian elementu gutxi
batzuk dituela. Ihabardarra oiha-
nean harrapatutako eta Europa-
ra ekarritako tximino baten pape-
ra jokatuko du. Ikuskizunen bate-
an bukatu beharrean tximinoak
hitz egiten ikasi eta kultura mai-
la itxurakoa lortuko du. 

Bere bilakaeraren inguruko
hitzaldia emanen die zientzien
akademiako kideei. Giza kondi-
zioa, gizartea eta beste gai filoso-
fikoak izanen dira tximinoaren
ahotan. Antzezlanak Franz Kafka-
ren Akademia baterako txostena
(1919) idazlan laburra du oinarri.

Ferietako 
argazki onenak
Larunbatean, 19:30ean, Altsasuko Iortia
Kultur Gunean

Altsasuko Mendigoizaleak ferie-
tan antolatutako argazki rall-

yan 46 pertsonak parte hartu zuten.
28. edizio honetako argazki onenak
ikusteko aukera izanen da bihar, Ior-
tian proiektatuko baitituzte. Horren
ondoren, sari banaketa eginen da.
Gainera, argazki lehiaketara aur-
keztutako lanak Gure Etxea erai-
kinean ikusgai izanen dira, astele-
henetik aurrera aste batez. 

Artea, indarkeria
eta feminismoaz
hizketan
Larunbatean, 19:00etan Olatzagutiko
kultur etxean 

Josebe Iturrioz Medeak talde-
ko kide eta berdintasun ahol-

kularia izanen da bihar hitzaldia
emanen duena. Sexu indarkeria
fenomeno konplexua da eta gutxi-
tan aztertzen da sakontasunez.
Indarkeria matxista jendartea
egituratzeko balio du eta pertso-
nen arteko botere harremanak
desorekatuta mantentzeko tres-
na da. Feminismoak arlo ugarie-
tatik landu du gaia. Iturriozek,
bihar, artearen ikuspegitik jorra-
tuko du sexu indarkeria, haren
sakontasuna eta konplexutasuna
azaltzeko. 

Aurrera begira

Uribek ipuinak eta helduendako
istorioak sortzen segitu nahi du.
Komikia ere landu nahi du. “Poli-
ki-poliki hasi naiz orain serioago
jartzen”. Hala ere, Beleixe Irratian
(FM 107,3) adierazi du umeen-
dako sortzea errazagoa dela.
“Askotan helduok ditugun pen-
tsamendu eta buruko hesiak ozto-
po bezala ikusten ditut”. Ipuin bat
idatzi zuen eta ikaskide batek ilus-
tratu zuen. “Ez dakit zer eginen
dugun ipuin horrekin. Pixka bat
zabaltzea gustatuko litzaidake”. 

Uribek Txirringa magikoa
hartu du bidea egiten hasteko 
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Bihar, 19:30ean
Irurtzungo kiroldegian
Fran Idareta, Haize
Berriak banda eta
Irurtzun, Etxarri Aranatz
eta Altsasuko abesbatzak

E
txean eta etxerako, ibarre-
rako, sortutako ikuskizu-
narekin oholtzetatik des-
pedituko da Fran Idareta

musikaria. Irurtzundarrak sortu,
moldatu eta ekoizturiko Taupadak
ikuskizunaren atzeneko emanal-
dia izanen da biharkoa. Akordeoi-
lariak bere aldamenean 140 abes-
lari eta musikari izanen ditu  “eus-
kararen jatorri mitologikoetan
sakontzen duen ikuskizun musi-
kala” eskaintzeko. Gainera, Gor-
ka Hermosa (bandoneoia), Gari-
koitz Mendizabal (txistua) eta Joa-
quin Taboada (pianoa) izanen
dituzte lagun. Ekitaldiak Irurtzun-
go erraldoi eta buruhandien kon-
partsa omentzeko balioko du.
Haien pertsonaietako batzuk ikus-
kizuneko protagonistetako batzuk
ere dira gainera. 

Euskara da ikuskizunaren mui-
na; “euskaldunon taupada, biho-
tza”. Ikuskizuneko gidaria, off-
eko ahotsa, euskara izanen da,
sortzailearen testuak emanez.
Mitologia, bai Sakanakoa bai Nafa-
rroakoa, presente dago kontakizun

horietan. Baina musika ere pro-
tagonista bada. Doinu tradiziona-
letik abiatuta banda eta abesba-
tzendako armonizazio berri, abe-
rats eta modernoak sortu ditu
Idaretak, Alberto Gonzalez molda-
tzailearekin batera. 

Erantzuna
Irurtzundarra pozik da ikuskizu-
nak izan duen harrerarekin.
“Altsasun, aurreneko saiorako
sarrerak bezperan agortu ziren eta
bigarren saioan hiru laurdenak
saldu ziren. Etxarri Aranatzen, 250
sarrera inguru. Jendea hunkitzea
lortu genuen: ezinbestekoa zen
Taupadak lelopean prestaturiko
ikuskizun batentzat”. Idaretak
esan digunez, “ gu ere hunkitu gara
oholtza gainean. Ikusleen aurre-
an emaitzak harrigarriak izan
ziren. Entseguetan jendea asko

ahalegindu da. Baina zuzeneko
saioetan, emaitzei so eginez, aha-
legina biderkatu egin dela argi
geratu da”. 

“Orain dela gutxi Suediako uni-
bertsitate bateko zientzialari
batzuek abesbatza batean abesten
duten pertsonen bihotzek aldi
berean taupada egiten dutela argi-
taratu dute. Horren arabera, abes-
ten hasi eta segundo gutxitara,
bihotz guztiek erritmo berdina
daramate. Hau da, bihotz asko tau-
paka, baina hala ere, guztiak bat
izango balira bezala jokatzen dute.
Hau da egun hauetan guri gerta-
tu zaiguna: bihotz askoren taupa-
den bitartez gauzak adierazi ditu-
gun arren, bihotz bakar baten tau-
padak izango balira bezala sentitu
baititugu. Musikariena eta entzu-
leena bat eginda. Zorionak guztioi
lorpenarengatik”.

Azaroaren 12tik 29ra, astegunetan,
18:30etik 21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean

Yolanda Arnedoren ikasleen era-
kusketa asteartetik aurrera

bisitatzeko aukera izanen da.45 bat
ikasleren lanak izanen dira ikus-
gai. Dekorazio-artea izanen da nagu-
si erakusketan. Pasta edo papera-
rekin taula edo oihal gainean sor-
tutako testurak oinarri hartuta

koadroak, ispiluak eta beste izanen
dira ikusgai. Baita harria imitatzen
duten eskulturak, teila apainga-
rriak, zaharberritutako altzariak,
bisuteria eta abar. Birziklatze lan
asko ere izanen da ikusgai.

Arte Ederrak ikasketak egi-
nak ditu Yolanda Arnedok. Haiek
despeditu ondoren diseinu mun-
duan sartu zen. Sortzaile askoren
lanak direnez jende asko bisitatu-
ko du, aurreko urteetan bezala. 

Ibarreko sortzaileen
lanak ikusteko
azken egunak
Azaroaren 8ra arte, astegunetan,
18:30etik 21:00etara. Gainera, ostirale-
an 11:00etatik 14:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean

Ostiralean despedituko da II.
Altsasuko Arte Azoka. Saka-

nako 26 sortzaileren eta 5 gonbi-
daturen lanak ezagutzeko aukera
ematen du erakusketak. Aldi bere-
an, Sakanako artearen ikuspegia
izateko aukera aparta da erakus-
keta. Ikusgai dauden obra guz-
tiak, gainera, salgai daude. Dene-
tariko teknikak eta estiloak opa-
tuko ditu bisitariak erakusketan. 

Musikari
sakandarrak
Amerikan 
Gozategi Argentinan dago, Vendetta
pasa den astetik dago kontinentean 

Herenegundik dagoArgentinan
Gozategi. Iñigo eta Imanol

Goikoetxearen taldeak bere 7. dis-
koa, 1992-2012 All Stars, aurkeztu-
ko du. Bi emanaldi izanen dira Kor-
dobako Villa Maria udal anfitea-
troan. Argentinako Euskal Astea
eta Euskal Etxeen festa aurten
Kordoba hiriak hartzen du eta
antolatzaileek Gozategikoak gon-
bidatu dituzte festa alaitzeko. Due-
la bi urte ere gonbitea jaso zuten,
baina arazo batzuk tarteko ezin
izan zuten joan. Orain, beraz, “ilu-
sioz betetako zakuak daramatza-
gu bizkarrean”. Gaur eta bihar
emanen dituzte kontzertuak. Ego-
naldia gehiago luzatuko dute. 

Atzo, Gaur eta Bihar diskoa
aurkezteko bira Hego Amerikara
eraman ditu Vendetako musika-
riak. Pello Reparazen (tronboia eta
ahotsa) eta Luisillo Kalandraka-
ren (baxua, kontrabaxua eta aho-
tsa) taldearen ibilbide amerikarra
lastailaren 30ean hasi zen Liman
(Peru). Hurrengo egunean Txile-
ra aldatu ziren eta herrialde har-
tan lau emanaldi eman zituzten:
hiru Santiagon eta beste bat Con-
cepcionen.

Herenegun Montevideon, Uru-
guaiko hiriburuan aritu ziren.
Atzo Argentinara lekualdatu dira
eta hiru emanaldi eskainiko dituz-
te, aurreneko biak Buenos Aire-
sen eta azkena Rosarion. 

Hesian, Hala Bedi
irratiaren bilduman 

Gasteizko Hala Bedi irrati libre-
ak 30 urte bete ditu eta urteu-

rrena dela eta makina bat kontu
antolatu dituzte. Horietako bat
Hala Bedi 30 urte Kolpez Kolpedis-
ko bildumaren argitalpena da.
Irrati librearen ezinbesteko osa-
gaia izan da musika hiru hamar-
kada horietan. 

Diskoarekin Euskal Herrian
sorturiko musikari eta aldi bere-
an Hala Bedi Irratiari omenaldia
egin nahi dete. Horregatik, Eus-
kal Herriko 15 taldek, azken 30 urte
hauetan Euskal Herrian egin diren
15 abestiren moldaketak egin dituz-
te. Hesian taldekoak daude tarte-
an. Alaitz eta Maiderren Amets bat
kantuaren moldaketa egin dute,
abestiaren sortzaileen laguntzaz.

Taupadak bat eginak

Eskertza

Idaretak, bihotzez, bere esker ona
azaldu die ikuskizuna posible egin
duten musikari eta abeslari guz-
tiei. Abesbatzetako zuzendariei:
Fermin Idareta, Alicia Armenda-
riz eta Inma Arroyo. Esker oneko
hitzak ere izan ditu “erantzunki-
zun garrantzitsua” hartu duen
Luis Orduñarendako. “Horiena
guztiena izan da Taupadak ikus-

kizunaren meriturik aipagarrie-
na”. Betisa Anda, Amaia Ijurra eta
Patxi Mikeo kultur teknikariei eta
lan egiten duten udalei ere luza-
tu die eskerrak musikariak. 
Alberto Gonzalez moldatzailea,
Mikel Mendibil diseinatzaile gra-
fikoa, Amaia Erdozia eta Oscar
Corroza kamerak, Amaia Amili-
bia argazkilaria eta Jorge Cordon
soinu eta argi teknikariari eske-
rrak eman dizkie ere. 

Dekorazio arteak ikusgai
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1.- Zer da Elikagaien Bankua?
Egitasmo bat da, beharrak dituz-
ten familiei laguntzeko asmoa
duena. Duela hamabi urte hasi
ginen Irurtzunen elikagaiak
behartsuenei banatzen. Hasiera
haietan sei familia etortzen ziren
gurera janari eskean; aurtengo
udan, ordea, 70 familiari eskaini
behar izan diegu gure laguntza.
Une honetan 59 dira hilabetean
behin janaria jasotzen dutenak.
Gehienak bertan bizi dira; badi-
ra batzuk inguruko herritakoak.  

2.- Zergatik hasi zineten lan
boluntario honetan?
Bizilagunen beharrak ikusita hasi
ginen elikagaien banaketa egiten.
Hasieran gure lana txikiagoa zen,
xumeagoa. Sei familiarentzat eli-
kagaiak biltzea ezin da hirurogei-
rentzat biltzearekin alderatu. 

3.- Nondik jasotzen du
Elikagaien Bankuak
beharrezkoa duen janaria?
Nafarroako Elikagaien Bankua
Fundazioak erkidego osora bana-
tzen du janaria, eskualdeka  osa-
tu diren taldeen bitartez ahalik
eta jende gehien artatzeko. Hila-
betean behin Irurtzuna hurbiltzen
da kamioia 1.200 kg inguru jana-
rirekin. Horrez gainera, Europar
Batasunetik ere etortzen da lagun-
tza lau hilabetean behin. 

4.- Zenbat lagun aritzen zarete
Irurtzunen lan horretan?
Lan boluntarioa da eta une hone-
tan lau aritzen gara, duela bi urte
arte gu bakar-bakarrik. Baina
gero eta familia gehiagoren eska-
erarekin, Irurtzungo Gizarte Zer-
bitzuarekin  harremanetan jarri
ginen. Bi urte dira elkarlanean ari

garela; beraiek familien datuak
aztertu eta erabakitzen dute eli-
kagaien bankuaren laguntza
dagokien ala ez,  kudeaketa lana
egiten dute batez ere.                            

5.- Zer dago janariz beteriko
otzara horietako bakoitzean?
Denetarik izaten da, hilabetearen
arabera betiere. Faltan ez direnen
artean: arroza, dilistak, babarru-
nak eta lekak. Gainera olioa eta
esnea ere banatzen ditugu, gaile-
tak, kontserbako latak, tomatea,
jogurtak... Produktu freskoak ere
iristen dira, batez ere fruta eta
barazkiak, eta horiek ahalik eta
azkarren banatzen saiatzen gara.  

6.- Hilabetean behin banatzen
dituzue otzarak?
Bai. Hilabete erdialdeko ostegu-
narekin iristen da Iruñetik Nafa-
rroako Elikagaien Bankuko jana-
ria. Kamioia hustu eta gauzak txu-
kundu egiten ditugu arratsaldean.
Ostiral goizean egiten dugu bana-
keta, familiak janaria dugun egoi-
tzara etortzen dira bila. 

7.- Krisiaren eragina antzeman
al duzue eskarian?
Bai. Hamabi urte joan dira hasi
ginenetik elikagaien banaketa egi-
ten, eta ordutik hona hazi egin da
bertakoen egoeraren zailtasuna,
esan nahi da, hasiera batean gehia-
go zirela atzerritarrak laguntza
eske zetozenak, baina duela zen-
bait urte parekatu egin da hori, eta,
orain, etorkinak zein bertan jaio-
takoak datoz guregana.      

8.- Laguntza behar duzue?
Hilabete batzuk dira boluntarioen
zerrenda osatzen ari direla Gizarte
Zerbitzuan, baina, oraindik inork
ez du gure proiekturako bere burua

eskaini. Laguntza behar dugu, hila-
betean behin kamioia iristen dene-
an janari guztia deskargatzeko eta
udalak uzten digun pisu batean
antolatuta uzteko. Familia bakoitza-
ri bere kutxa prestatzeko ere lagun-
tza ongi etorriko litzaiguke lan han-
dia baita lauren artean egiteko. 

9.- Familien artean behar
handia dagoela uste duzue?
Saskiak jasotzera datozenen arte-
an bai. Oinarrizko errenta jasotzen
dute zenbait familiek eta 400 euro
ingururekin egin behar izaten dio-
te aurre egunerokoari. Beste askok
oinarrizko errenta ez dute jasotzen
baina egoera antzerakoa dute. Irur-
tzungoak izatea eta diru-sarrera txi-
kiak jasotzea da otzara bat jasotzen
duenaren perfila. 

10.- Azaroaren 17rako
elikagaien bilketa handia
antolatu duzue Irurtzunen?
Pilota partidak antolatu ditugu
arratsalderako. Helburua da ikus-
tera doanak elikagaiz beteriko pol-
tsa bat ekartzea eta horren truke
gozatu ahalko du partidaz. Gaine-
ra, zozketa baterako txartelak sal-
duko ditugu, ateratzen den dirua-
rekin sortzen diren gastu txikiak
betetzeko. Partidara joan ezin due-
nak eta jakiekin edo txartelak ero-
siz lagundu nahi duenak gizarte zer-
bitzuen bulegotik pasa daiteke hel-
du den astean, goizez.  

11.- Sakanan bada beste
Elikagaien Bankurik?
Zoritxarrez, bai. Uharte-Araki-
len duela hiru hilabete hasi da
jubilatu talde bat  7 familiarentzat
elikagai bilketa egiten. Etxarri-
Aranatzen ere 30 familiari eskain-
tzen dizkiete otzarak eta Altsasun
ere hasiak dira. 

>>11
galdera

Basi Dorronsoro,
Antonio Ortiz, 

Mari Carmen Cruz
eta Luis Martil 

Irurtzungo Elikagaien Bankua  

Testua: Maialen Huarte Arano

: ilargiaren aldia>>
ilgora ilbete ilbehera ilberri

10 17 25 3

AZAROKO SARIAK:
1- KUKUXUMUXU MAINDIRE LOTE BAT + 
2 SARRERA EKAINBERRI + XOTA IKUSTEKO 2
SARRERA
2- PIRRITX ETA PORROTX SUDADERA + LACTU-
RALE ZENTRORAKO BI SARRERA + XOTA IKUS-

TEKO 2 SARRERA
3- SUKALDEKO LACTURALE ZAPIA + LACTURA-
LE ZENTRORAKO BI SARRERA + XOTA IKUSTE-
KO 2 SARRERA
4- LIBURU LOTEA+ LACTURALE ZENTRORAKO
BI SARRERA + XOTA IKUSTEKO 2 SARRERA

Azaroko
bazkide zozketa

Elkarrizketa osorik: www.guaixe.net-en




